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«সোনার বাঙ্গলার এই শ্পশান-আগারে, 

উড়াইস্সা চিতা -ভম্স ক্ষুদ্রেশক্তি ভবে, 

জ্বালে আশা-দীপ যারা নিবিড় আধারে, 
সমল্পিণু গ্রন্থ সেই ছাত্রগণ-করে । 





ভূমিকা 

জ্বদেশশী আন্দোলনে সকলের হাদয়েই অশ্পাঁব্তর ত.ফান 
উঠিয়াছে। সেই বিরাট আন্দোলন গ্রদ্থকারেরও মণ্ম'স্পরশ করায় 
সোনার বাৎগলার অবতারণা । আমাদের সোনার বাঞ্গলা পৃব্বেছইি 
বা কেমন ছিল, আর 'কিরুপেই বা ইহাতে ধ্বংসের স্রোত প্রবাহিত 
হয়ঃ এবং সেই স্রোতারোধের জন্য উপায়চিন্তা, ইহা লইয়া 
চারিটি প্রবন্ধ লাখত হয় । তাহাদের প্রথমটি “বগ্গদশনে" ও অপর 
[তনাট উপাসনায়' প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহাঁদগকে 
পুস্তকাকারে সাধারণের নিকট উপস্ধাঁপিত করিলাম । সাধারণে 
সোনার বাষ্পলাকে আদরের চক্ষে দেখিলে শ্রম সফল জ্ঞান 
কারিব। ইত্তি 

গ্রশ্থকার 
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কথামুখ 
আধূনিক কালের তরুণ গবেষক এবং হীতিহাস-পাঠকের কাছে নাথখলনাথ 

রায় একটি 'বল্মতপ্রায় নাম। অথচ এককালে অর্থাৎ আজ থেকে পঞ্ঠাশ- 

যাট বছর আগেও হীন ইতিহাসলেখক হিসাবে লব্ধপ্রাতিষ্ঠ ছিলেন । তাঁর 
রাঁচত “মাঁশদাবাদ কাহিনী একটি সৃখপাঠ্য এবং তথ্যবহুল রচনা. 
হিসাবে ইতিহাস-অনরাগীদের মহলে জনাপ্রয়তা অর্জন করোছল। নত্ন 
তথ্য আঁবন্কারের ফলে হীতিহাস-চচরি দিগন্ত প্রসারিত হয় পবন 

সিদ্ধান্তের পারবত'“ন ঘটে, ইতিহাসের উপজীব্য কি হওয়া বাঞ্ছনীয় সে 
সম্পকে মতভেদের অবকাশ দেখা দেয়; আর সেই সঙ্গে পাঠকদের 

রুচি ও চাহদার ক্ষেত্রে পাঁরবত'ন ঘটতে দেখা যায়। এর ফলে একয.গের 
জনাপ্রয় লেখক অপর অথবা পরব যুগে তেমন আদৃত হন না--এধরনের 
আভজ্ঞতা বিরল নয়। 'নাখলনাথ এমনি এক প্রায়-বিম্মৃতির শিকার । 

অথচ এ 'বিম্মৃত অন্তত 'নাখলনাথ রায়ের ভাগ্যে অপারিহার্য ছিল 
না। হীতহাসের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছান্রাব্থা থেকেই লক্ষণীয় ছিল। 
তান যখন বহরমপুর কলেজে প্রাক.-দ্নাতক স্তরে অধ্যয়নরত, তখনই 
ভান পর্ন-পান্রকায় ইতহাস-ীব্ষয়ক প্রবন্ধ লিথতেন। বস্তুত এই সময় 

থেকেই মীর্শদাবাদের ইতিহান লেখার পাঁরকঙ্পনা 'তীঁন গ্রহণ করেন। 

পরবতর্ণকালে প্রকাশিত “মাঁশদাবাদ-কাহিন' বইটি হীতহাস সম্পকে 

আগ্রহণ পাঠকদের কাছে একটি মূল্যবান গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়োছিল। 
আঠার শতকের সুবে বাংলার ইতিহাসে একটি আঁতপারাচত নাম 
জগংশেঠ । আসলে “জগংশেঠ' দিজ্জীর বাদশাহ কতর্কক প্রদত্ত একটি 
উপাধি, কারো ব্যাক্তিগত নাম নয়। জগংশেঠরা বাংলা তথা পর্ব ভারতের 
ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়োছিলেন। কাজেই তাঁদের 
জীবনী ও কাধ'কলাপ জানতে আমাদের আগ্রহ ছিল--কিজ্তু বহাদিন 
পর্যন্ত দেই আগ্রহ পাঁরতৃপ্তির কোনও উপায় ছিল না। বাঙালা 
পাঠকদের কাছে জগৎলেঠদের মোটামুটি নির্ভরযোগ্য, হীতহাস সর্বপ্রথম 
তুলে ধরার কৃতিত্ব নিখিলনাথ রায়ের। 'মশিদাবাদ-কাহিনগ'র মতো 
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“জগৎশেঠ'ও আশাব্যঞ্রক জনাপ্রয়তা অর্জন করেছিল । 

নাথিলনাথের বহহ প্রব্ধ প্রকাশিত হয়োছিল অধ্নালস্ত “মুর্শিদাবাদ 
হিতৈষী” পণিকায়। অক্ষয়কুমার মৈল্রেয়-সম্পাদত প্ৈমাঁসক পান্লকা 
'এ্রীতহাঁসক চিন্নে'র অকালমৃতয্যর পর মাসিক পাশ্রকা হিসাবে পুনঃ 

প্রকাশের দায়ত্বভারও তান সানন্দে গ্রহণ করোছিলেন। কিছুকাল আইন 

ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং কাশিমবাজার এস্টেটের অধানে দায়িত্বপূর্ণ পদে 
অধিষ্ঠিত থাকা সত্বেও নিখিলনাথ তাঁর ইতিছাসশ্চচার গাঁতকে অব্যাহত 
রেখোঁছলেন। 'বাভন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ ও বই রচনা সন্বেও তান প্রথমে 
“শাম্বতী' এবং পরে “পঙ্লণবাণণ” পার্নকা দুটি সম্পাদনার দায়িত্ব নিষ্ঠার 
সঙ্গে পালন করেছিলেন। এাতহাসিক গ্রন্থ হিসাবে মশির্দাবাদ-কাহিন”' 

এবং 'জগৎশেঠ' ছাড়াও তান প্রতাপাদিত্য' নামাঙ্িকিত আর একটি বই 
িখোঁছলেন। হীতহাস ছাড়া কাব্যসাহত্যেও তাঁর অনুরাগ ছিল। তাঁর 
রাঁচত কাঁবতার সংখ্যাও উপেক্ষণীয় নয়। নিখিলনাথের রুনাভগ্গণ সে 
যুগের পাঠকের কাছে স্খপাঠ্য এবং সাবলীল বলে গণ্য হত। 

“মারিদাবাদ-কাহিন”” 'জগৎশেঠ' এবং প্রতাপাঁদিত্য* ছাড়া নিখিল- 
নাথ রাচত আর একটি উজ্লেখযোগ্য ইীতিহাস-গ্রম্থ “সোনার বাঙ্গলা” | বইটির 
রচনাকাল ১৯০৬ । “সোনার বাঙ্গলা' বইটি চারটি প্রবদ্ধের সন্ধলন । প্রা 
প্রবন্ধ পরস্পরের পাঁরপ্রক । প্রথমাটতে ইংরেজ আগমনের পর্বে 
বাঙ্গলার মাটি জল কিরকম স্বণপ্রস্ ছিল, শসাসম্পদে, শিল্প-বাঁপজ্যে 
সে ষগের বাঙালী কিরূপ সমূদ্ধ ছিল, পৃথিবীর বিভঙ্ দেশে 
বাঞ্গলার এ*্বর্যের খ্যাতি কতখানি সবিদিত ছিল তার বিশদ বিবরণ 
গ্রদ্থকার লাপিবন্ধ করেছেন । ইংরেজ শ।সন প্রাতষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে 
প্রুতগাঁতিতে বাঞ্গলার সম্পদহানির ফলে এককালের সমূদ্ধ বঙ্গভ্যাম কি 
ভাবে অন্নাভাব, বম্্াভাব এবং চরম দারিদ্র্যের মধ্যে নিপাঁতিত হল তারই 
সকরুণ কাহনশ লেখা হয়েছে পরবত" দুটি অধ্যায়ে । চতুর্থ এবং 
সবশেষ অধ্যায়ে ম্বদেশপ্রোমক গ্রশ্থকার দেশবাসীর, বিশেষত ছাত্র 
ফমাজের। কাছে আবেদন করেছেন দেশমাতৃকাকে পরাধাঁনতার শঞ্খলম্ত 

করে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন' লাভের উপযোগী করে গড়ে তুলতে । 
মনে রাখা দরকার, টে সময়ে বইটি লেখা হচ্ছিল তখন বগাতলোয় বিয়গ্ধে 
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বাখলার জনগণের মধ্যে চলাছল প্রবল আন্দোলন, তাদের মনে সোঁদন দেখা 
দিয়োছিল এই অন্যায় এবং অশুভ পাঁরকঙ্পনা বানচাল করার দে 
সংক্প। তাদের কণ্ঠে ঘোধিত হয়েছিল বাঞ্গলা ও বাগ্গালীকে অখণ্ড 
এঁক্যস্ত্রে বেধে রাখার দুর্জয় প্রাভজ্ঞা। পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে 
সোঁদন শিক্ষিত দেশবাসী উপলব্ধি করোছিলেন : ইংরেজ কোম্পানীর 
সওদাগরসলভ স্বাথপ্ধি নীতির ফলে বাঙ্গলা তথা ভারতবধে'র সম্পদ 

হরণ করে ইংরেজদের জাতাঁয় অর্থভাগ্ডার কিভাবে স্ফণত থেকে ম্ফীততর 
হয়ে উঠছিল। অতধতে বাত্গলার সম্পদ এবং বত'“মানে বাঞ্গলার দর্গাঁত 

নাখলনাথ এই দংট চিন্নই তুলে ধরেছেন তাঁর পাঠকদের সামনে । এই 

প্রসঙ্গে তান একদিকে যেমন প্রাচীন, মধ্য এবং প্রাকৃ-ইংরেজ যুগের 
বাঙ্গলার কষ ও শিজ্পসম্পদের সপক্ষে প্রচ্র সাক্ষ্য প্রমাণ তুলে ধরেছেন ; 
অপরদিকে তেমনই ইংরেজ আমলের সমসাময়িক সরকার, আধা-সরকারা 

উপাদান উপস্থাপিত করেছেন__যে-সব উপাদান থেকে বা্গলার ব্লাক 
আর্ঘক অবনাতর সংস্পষ্ট পাঁরচয় ধরা পড়ে। অবশ্য নাখলনাথ সংখ্যা- 
তত্বের তেমন উল্লেখ করেনান। গ্রামীণ জণবনের অর্থনশীতর উপর 

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আঘাতের ফলে কিভাবে আমাদের সমাজব্যবস্থা এবং 
অর্থনপীতর কাঠামো ভেঙে পড়াছিল তা নিয়েও বিস্তূত আলোচনা করেন 

নি। কিছ কিছ: ক্ষেত্রে তিনি যুক্তি অপেক্ষা ভাবাবেগ দ্বারা বেশিমান্রায় 

গ্রভাঁবত হয়োছলেন। কিন্তু মোটের উপর তাঁর বইটি যে শ্রেণীর পাঠক- 
পাঠিকাদের জন্য লেখা হয়েছিল তাঁরা এতে পাবেন একাঁদকে সোনার 
বাঙলার প্রাচর্ষের ছাব, অপরাদকে তাঁর লেখায় ধরা পড়বে ক করে 
এত্তকালের সোনার দেশটি ধাপে ধাপে পৌছল নিঃ্বতার শেষ 
স্তরে। আর সবচাইতে বড় কথা, কাদের অনুসৃত স্বার্থান্ধ নশীত 

বাঞ্গলার সর্বনাশের গাঁতকে ত্বরাশ্বিত করোছল--সে-সম্পকেও পাঠকের 
মনে গড়ে উঠবে একটি দব্যর্থহীন, সংস্পন্ট ধারণা । সাধারণ পাঠকের যা 
প্রত্যাশা তা প্রণ করছেন লেখক, শন্ধ সহজভাবে তাঁর বন্তব্যের 

উপস্ধাপনার মাধ্যমে নয়, প্রকাশভঞ্গণর প্রসাদগণেও | এমন প্রাণ্পশন 
ভাষা আজ ক্রমশ দূলভ হয়ে পড়ছে। নিখিলনাথ রায় একজন উচু 
দরের গবেষক ছিলেন-_এ দাঁব করা চলে না, কিন্তু সাধারণ মান্ষের 

[১৩.] 



কথামুখ 

কাছে হাতহাস-পাঁরবেষণে তিনি ঘে দক্ষতার পারচয় রেখে গিয়েছেন তার 
দন্টান্ত বরল। 

“সোনার বাঞ্গলার পুনম্দ্রণে উদষোগণী হয়ে “সাহত্যলোক' 
পুরাতন ধারায় পাঁরবোষত বন্তব্য কতখানি হদয়গ্রাহণী হতে পারে তার 

দল্টান্ত তুলে ধরেছেন ; আর, নাখিলনাথ রায়কে প্রায়বিস্মৃতির গহ্বর 

থেকে উদ্ধার করে বত'মান যুগের বিগবজ্জনসমাজে স্বমযা্দায় পানঃপ্রাতিষ্ঠিত 
করেছেন- এজন্য এই প্রকাশন-সংস্থাট ইতিহাস এবং সাহত্যানরাগশ 

মান্ত্রেরই ধন্যবাদভাজন হবেন । | 

নিশীথরঞ্রন রায় 

[ ১৪ ] 



সোনার বাঙ্গল। 

বালাকশীকরণোগ্ভাঁসত কাণ্চনশঞ্গ ঘাঁহার কিরাট, তরঙ্গায়িত নগরনিধি 
যাহার মেখলা, স্বাচানতত রাজব্যাঘ্র যাহার বাহন, ভাগণরথাপদ্মাবতথ- 

্রন্মাপূব্রসাললসেকে যান সব্ধদা আভীঁষস্তাঃ সেই শস্যশ্যামলা স্বর্ণ প্রসাবন" 
আমাদের মাতভ্াম। তিনিই আমাদের সোনার বাঙ্গলা। তাঁহার জলে 
সোনা, স্থলে সোনা, ফলে সোনা । তাঁহার অঞ্জলিপাঁরমাণ জল [ছটাইয়া 
দাও, দৌখবে সোনা ফঁলিবে ; অর্ধহস্ত ভাঁম ক্ষণ কর, দোঁখবে সোনা 
ফাঁলবে; বক্ষে বৃক্ষে চাহিয়া দেখ- সোনা ফাঁলয়া রহিয়াছে । আবার 
তাঁহার গৃহে গৃহে সোনা ফাঁলিত,_শ্রাহ্মণাঁবধবার হস্ত হইতে তন্ত্বায়ের 
তন্মে পর্্ত সোনা ফলিয়া থাকত । তাই মা আমাদের অন্নপররার্পিণী 
হইয়া বগযগাদ্তর হইতে সমগ্র জগতে অন্ববন্ধ বিতরণ কারা আপসিয়া- 
ছেন। জগতের আদম অবস্থায় খন মানবসভ্যতার প্রভাত-তপন ভারত - 

বর্ষে স্বর্ণীকরণ বাকরণ করিতে আরম্ভ করে, তাহারই দুই একটি ছটা 
ক্রমে ক্রমে বঙ্গের শ্যামল প্রান্তরে নিপাঁতিত হইয়া তাহাকে ম্বর্ণভাম 
কয়া তৃূলে। আর্সভ্যতার কৃষিবাণিজ্যবিজ্ঞান বঙ্গের উর্বরভূমিতে 

সোনা ফলাইতে আরম্ভ করে ৷ তাই মা আমাদের ক্রমে ক্রমে স্বর্ণপ্রসাঁবন” 
হইয়া সোনার বাখ্গলা "হইয়া উাঠয়াছিলেন ও ধনধান্যপারিপূর্ণা হইয়া 
সম্ভানগণের মস্তকে নিয়ত কল্যাণবর্ষণ করিতেন। এই সোনার বাঙ্গলার 

সোনার রত্গের শস্যরাঁশ ভারতের বহ: স্থানের ক্ষুল্ষিবৃত্তি কারয়া বৃহতকায় 

জলঘানে দেশদেশাদ্তরে, দবীপদ্বীপাশ্তরে নত হইত 7 গ্রীক ও রোমক- 

সভ্যতাদ"পত ইউরোপ পর্যশ্তও ধাবত হইয়াছল। ইহার গভ'জাত লবণ- 

রাশি বহুদেশের আধবাসিগণের জীবনযাত্রার সাথী হইত। ফলমূলও 

সুরাঁচির উদ্রেক কারত। এই সোনার বাগালগার সুচিকণ বস্প্পুঞ্জ ভারতের 

লঙ্জানবারণ কারয়া নানা দেশের লঙ্জানিবারপ কারতে করিতে ইউরোপায় 

সো. বা.-১. 



সোনার বাঙ্গলা 

মহিলার অঞ্গ-আবরণে নিযান্ত হইত । সভ্যজগৎ তাহার কার্কাধে' মোহিত 
হইয়া যাইত । বিলাসিনণ রোমক মাহুলাগণ এই সংচিক্কণ বসনে অংগ ঢাঁকয়া 
আপনাদের রূপচ্ছটা বিকণণ কাঁরতেন | ইহারই স্বণবর্ণের রেশম ও রেশমণ 
বস্ত্র সভ্যজগতের বিস্ময় উৎপাদন কারত। এশিয়ার সর্বন্ধ ও ইউরোপে 

তাহার আদরের পণমা ছিল না। যে সোনার বাঙ্গলা একদিন সমগ্রজগতে 
অন্নবস্থ্র বিতরণ করিয়াছে, আজ তাহার সব্বত্ত অন্নের হাহাকার উঠিয়াছে! 
আড্ড তাহার সম্তানগণ নগ্রকায় ঢাঁকবার জনা বিদেশীর মুখের দিকে 
তাকাইয়া রাহয়াছে। কেন অজ সোনার বাঙ্গলার এ দুর্দশা ঘটল ৭ কেন 
আক তাহার গৃহে গৃহে "মশানের ছায়া ঘনীভূত হইতেছে? কেন আজ 
তাহার সশ্তানগণ ক্কালাবশেষ হইয়া প্রেতরাজ্যের আধবাসার ন্যায় হইয়া 
উঠিয়াছে? কোথায় তাহার সে স্বাস্থ্য ?--কোথায় তাহার সে সম্পদ 1 
কোথায় তাহার সে কল্যাণ? তাহার ম্ব্ণকাশ্তি কে কাঁলমামাণ্ডিত 
করিল? জানি না, ভগবানের কোন আভশাপে তাহার এরূপ দুগণাত 

ঘটল ? ভগবানের যে আঁভশাপ থাকে, থাক্ক, কিন্তু ইহার প্রত্যক্ষ কারণ 
ইংরেজবণকের আস্মীরক স্বার্থপরতা ও আমাদের অকমণণ্যতা । এই সোনার 
বাৎগলা পূবেই বা কেমন ছিল, আর ইংরেজবাঁণকই বা কেমন কাঁরয়া ইহাকে 
ছারখার কারল, আমরা সংক্ষেপে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা কারব। 

বৈদিককাল হইতে এই বঙ্গভামির আম্তত্বের বিষয় অবগত হইতে পারা 
যায়। এঁতরেয় আরণ্যক প্রভাতিতে ইহার উল্লেখ আছে ।* যে 'বিস্তার্প 
ভূভাগ এক্ষণে সোনার বাঙ্গলা বাঁলয়া পারচিত, ঝ্গই তাহার প্রধান অংশ 

ছিল। তাহার সাম্মাহত পণ্ড, অগ্গ প্রভৃতির কিয়দংশ এক্ষণে ইহার সহিত 
শমালত হইয়ছে। বোদিকগ্রন্থে সেই সমস্ত স্থানেরও উজ্জেখ দম্ট হইয়া 
খাকে। 

মনুসংহতায়ও বগ প্রভীতর উচ্লেখ আছে ।” তাহার পর রামায়ণের 
সময় হইতে ইহাকে প্রকৃত সোনার বাঙ্গলা বালয়া জানতে পারা ঘায়। 

* “ইমাঃ প্রজাঁস্তত্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বচ্গা মশধাশ্চের 
পাদান্যান্যা অকমাঁভতো 'বাবন্্র” ইতি । এঁতরেয় আরণ্যক ২১।১ 

শ* “অঙ্গবঙ্গকলিঙ্চোষ: সৌরাস্টরমগধেষ চ1৮ মনত। 



সোনার বাঙলা 

সেই সময়ে ব্গভাান ধনধান্যে পারপূণ” হইয়া উঠিয়াছিল ।* মহাভারতের 
সময় ইহা একটি বিতৃত জনপদ হইয়া উঠে। হ্যাধম্ঠিরের রাজসয়- 
যজ্ঞকালে বঙ্গাধপাঁত সমূদ্রসেন ভমের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। 

পাণ্ডবেরা গণ্গাসাগরস্গমে স্নান কাঁরয়া কািত্গ বা বর্তমান উত্তর 
উড়ষ্যায় গমন করিয়াছিলেনণ তাহার পর বিষ গরু, মৎস্য প্রভাত 
পুরাণেও ইহার উল্লেখ আছে। মহাভারত ও বিষুপুরাণ প্রভাতিতে 

ইহার নামকরণেরও বিবরণ দন্ট হয় ।$ 
ইহার পর বৈদোশিকগণের বিবরণ হইতে সোনার বাৎগলার পাঁরচয 

পাওয়া যায়। গ্রাঁক পারব্রাজক মেগাস্থাঁনসের বর্ণনায় ঝঙ্গরাজ্যের সুস্পষ্ট 

* রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মনস্ত:ম্টির জন্য এইর্প বাঁলয়াছিলেন-__ 
প্রাবড়াঃ সিম্ধৃসৌবীরাঃ সৌরাম্দ্রী দাক্ষণাপথাঃ। 
বঙগাঙ্গমাগধা মৎস্যাঃ সমন্ধাঃ কাশিকোশলাঃ ॥ 
তত্র জাতং বহুদ্রুব্যুং ধনধানামজাবিকম্। 

ততো বৃণশীধ কৈকেয়ি! যদ্যত্বং মনসেচ্ছাঁসি ॥% 

রা, অযো, ১০স, ৩৭1৩৮ 
শ' “ততঃ পুস্ড্রাধপং বরং বাস.দেবং মহাবলম-। 

কোৌশকীকচ্ছনিলয়ং রাজানণ মহোৌজপম: ॥ 
উভো বলভ:ংতো বীরাবূভোৌ তীব্রপরাক্রমো । 
নাজ্জত্যাজৌ মহারাজ বঞ্গরাজম-পাদ্রবং ॥ 
সম.দ্রসেনং 'নাত্জ ত্য চন্দ্রসেনণ পার্থবম- | 
তাম্ীলপ্তণ্ রাজানং কব্বটাধিপাঁতিং তথা |” 

মহা, সভা? ৩০২২-২৪ 

“স সাগরং সমাসাদা গঞ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপা। 

নদীশতানাং পণ্ানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্রবম ! 
ততঃ সমহদ্রুতীরেণ জগাম বসংধাধিপঃ | 
দ্রাত:ভিঃ সাহতো বাীরঃ, কলিঙ্গান: প্রাতি ভারত ॥" 

মহা? বন? ১২৪ অ। 

& “অঙ্গো বঙ্গঃ কালঞ্গশ্চ পৃপ্ডঃ সক্ষেচ তে লুতাঃ । 

তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকর্থিতা ভূবি ॥” 
মহা, আদি, ১০৩ অ। 



সোনার বাহল। 

উজ্লেখ না থাকলেও গাঞ্গারিডি বা গণকরের উল্লেখ আছে। এই 
গাঙ্গারাঁড বা গণকরদেশ গঞ্গার পশ্চিমে “বগবণপের শীষ'ভাগে অবাস্থত, 
ছিল। মুর্শিদাবাদজেলায় জগ্গণপুর উপাঁবভাগে অদ্যাপি গ্যা্গারাড ও 
গণকর নামে দইখাঁন গ্রাম বিদামান আছে। এঁরয়ান: কটভ্পানগরের 

নিকটস্ধ আ'মিম্টিসনদীর উচ্লেখ কারয়াছেন, এই কটডূপা কটদ্বীপ বা 
কাটোয়া ও আমিষ্টসই অজাবতণ বা অজয় । টলোম “ব'দবশপের বিশেষরূপ 
[বিবরণই প্রদান কারয়াছেন।% এই সমস্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায় 

যে, গ্রণকাঁদগের নিকট সোনার বাঙ্গলা বিশেষরূপেই পারজ্ঞাত ছিল । তাহার 

পর যখন ইউরোপভ্খণ্ড রোমকস্ভ্যতায় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছল, 
তখন এই প্রাচ্যদেশের পণ্যদ্ুব্যে তাহার বিলাসভাণ্ডার পাঁরপূ্ হইয়া 
উঠে। রোমক বণপিকগণের ভারতের সাহত বাণিজাসম্বণ্ধে রোমের 

সৌভাগ্যলক্ষমীও প্রীসম্পন্বা হইয়াছিলেন | এই সমস্ত পণাদ্রবোর মধ্যে যে 
সকল মসাঁলন, রেশম ও রেশমণ বস্ নীত হইত, তাহার আঁধকাংশই বধ্গ- 
দেশ হইতে সংগৃহীত হইত। রোমকমাহলাগণ সেই সমস্ত সুচিকণ 
মসলনের অন্তরাল হইতে আপনাদের অঙ্গসৌম্ঠব প্রকাশ কারতেন। 
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সোনার বাঙলা 

প্রাস্ধ রোমক লেখক প্রান বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ বন্দর সপ্তগ্রামের কথাও উজ্লেখ 
কারয়াছেন !* 

যে সময়ে চীনপারব্লাজকগণ ভারতের নানাম্থানে পাঁরভ্রমণ কাঁরতে 
আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তাঁহারা সোনার বাঞ্গলায় উপাস্ধত হইয়া 
তাহাকে ধনধান্যপাঁরপূর্ণ দৌখয়াছলেন। ভারতাগত প্রথম চীনপাঁরব্লাজক 

ফাহিয়ান: বাঞ্গলার তৎকালীন প্রীসদ্ধ বন্দর তাম্রীলপ্তি বা তমলকে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন ও তথায় বাঁণকগণের সমাগম দেখিয়াছিলেন। 
তাম্ালাপ্ত হইতে তান বাঁণজ্যযানে অরোহণ কাঁরিয়া সিংহলযান্রা করেন।৭' 

সংপ্রাসদ্ধ চীনপারব্রাজক হিউয়েনশাসয়ং বাগ্গলার নানাস্থানে পারভরমণ 
করয়াছিলেন। তিনি পৃণ্ডবর্ধন বা বরেন্দুভাম, সমতট বা পূর্ববঙ্গ, 
কণণস্বর্ণ বা পশ্চিম মুশি্দাবাদ ও তাগ্রীলপ্তি বা মেদিনীপর প্রদেশে 
আগমন করিয়া অনেক 'দিন অবাস্থাত করেন। তাঁহার বিবরণ হইতে জানা 
যায় যে, তৎকালে আমাদের সোনার বাগ্গলা “সৃজলা, সফলা ও শস্য" 

শ্যামলা'ই ছিলেন । ইহার অধিবাসিগণ জ্বগরয় স্বাস্থ্য লাভ কাঁরয়া কষ" 

বাণিজ্যে তাহাদের মাত্ভাাঁমকে স্ব্ণপ্রসাঁবনণ কাঁরয়৷ রাখিয়াছিল। তাঁহার 
পিঞ্ডবর্ধনের বিবরণ হইতে জানা যায় ষে, তথায় নানাপ্রকার শস্য জন্মিত। 

হিউয়েনাসয়ং তথাকার পনসফলের অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহার 
মতে পান্ডুবর্ধনের জলবায় নাঁতশশতোষ ও আঁধবাসিগণ বিদ্যোৎসাহ? 
ছিল 1% সমতটের বর্ণনায় তাহাকে উবর, শস্যপাঁরপর্ণ ও ফুলফলে 

ক্ধ 5266010) 006 10981 51219011070 01 7391)891 11010 035 “61016 
০1 11105.” (1,028) 

ণ [1000] €515 (010910108)) ০0186190106 ০0 80 5990109 106871% 
29 5019185, 5 2111৬520006 11105001 ০17910151106- 2516 10 19 
105 10551 91200153 15611 1000 0115 999,১***১০, 5 6500 51010105171 
8511 017 ০০৪1০ ৪ 1620 10610108100 99961. 19166119 10 868১ (169 
01০9০660590 10) 2 9০9001-5/6519119 01150010109 810. ০86010108 005 0191 
1901 100 01 0175 10651 9528018 ( 6, 01 025 ই, 8০ 10005090912) 61559 
৪2119 101 60901991009.” (58 ন190) 

8৮101755011] 15 191 200. 10217755 210 1101 10. 811 101149 ০: 
151810-01900099. 11175 7277254 (1278-712-50) ি010 000981) 0150001 15 
1)181915 9816৩1219৫,.*-*, 1106 0112095 (0£ 0518 90817) 15 (61206 
7805১ 005:060015 6816510) 19817011078 (95218 80৫49 1২5০0:499 
০1. 11.) | | 

এসি 



লোনার রঙ্গিলা 

সশোভত,. বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি তাহার জঙবায়কে কোমল ও 
আঁধবাসিগণের ব্যবহারকে মনোজ্ঞ বাঁলয়া উল্লেখ কাঁরয়াছেন। ইহার 
কন্টসহিফ্ু, খর্বকায়, কৃষ্ণজবণণ আঁধবাপিগণ বিদ্যার সমাদর কারত ।& তাম্্র 
লিপ্তির বর্ণনায় লাখত আছে যে, উত্ত দেশও উর্বর ছিল ও অপধণপ্ত 
ফজফ্ল উৎপাদন কাঁরত। বায় উষ্ণ, আধিবাসিগণ ক্িগ্র, কন্টসহিষু, ও 

সাহসী | হিউয়েনসিয়ং এইখান হইতে অর্ণবপোতে সিংহলযান্রা করেন। 
কপস্দবর্ণের বিবরণে তাহাকে উব'র ও পংস্পশালণ বাঁলয়া জানা যায়৷ 
লোকের ব্যবহার নম্র ও মনোজ, জলবায়ুও তাঁপ্তিকর। আধবাসগণ 
বিদ্যার সমাদর কাঁরত।% হিউয়েনসিয়ঙের বর্ণনা হইতে সংস্পন্টরূপে 
বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের সোনার বাঞ্গলা ফলশস্য-পারপূ্ণ হইয়া 
সঃস্থকায় ও বিদ্যোৎসাহণ সম্তানের মাতৃভমিরপে বিরাজ করিত। 

হিউয়েনসয়ঙের আগমনের পর্বে যখন ভারতবষ" উজ্জয়িনগপাঁত 
বিরমাদত্যের প্রতাপ ও বিদ্যোৎসাহিতার আলোকে উদ্ভাঁসত হইয়া 
উঠিয়াছিল, তখন সে আলোকে এই সুদুর বঙ্গভামও দৃষ্টির অন্তভত, 
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চিউয়েন-সিয়গের হ্রমণবৃত্তাম্তে 'লাখত আছে যে, তানি তাগ্রীলপ্ত হইতে, 
কর্ণসুবর্ণে গমন করেন। কিম্ত? সিউকী বা তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত হইতে জানা, 
ধায় যে, তিনি তথা হইতে 'সিংহলে যাত্রা কাঁরয়াছিলেন। 
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সোনার বাজলণ 

হইয়াছিল। সেইজন্য কালিদাস ও বরাহমিছিরের গ্রশ্থে বঙ্গের উল্লেখ 
দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাঁজিদাস বঙ্গের আধবাসগণকে নৌযদ্ধকূশল 
বাঁলয়া বর্ণনা কাঁরয়াছেন।* বরাহমিহিরও বঙ্গ ও উপবধ্গের উদ্কেখ 

করিয়াছেন 1%% প্রাচখন গ্রদ্থাদিতে ও প্রাচীন লোকের নিকট আমাদের 
মাতভ্যাম ঝ্গনামেই আভাহত হইতেন। কিন্তু ক্লমে তানি বাঙ্গল। 
নাম ধারণ কয়া সাধারণের পাঁরচিত হুইয়া উঠেন । থল্টীয় নবম শতাবদণ 
হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আমরা প্রথম বাঙ্গলা নামের উজ্লেখ 

দোখতে পাই। দাক্ষণাত্যের রাজেন্দ্র চোলদেবের তিরুমলয়নামক স্থানের 
শিলালাঁপতে প্রথমে এই বাঙ্গলাদেশের উজ্লেখ দেখা যায়। রাজেন্দ্র 
চোলদেৰ তথাকার রাজা গোঁবদ্দচন্দ্ুকে পরাজিত কারয়াছিলেন বিয়া 
তিরুমলয়ে আপনার গৌরব খোদিত কাঁরয়াছেন |” তাহার পর হইতে 
আমাদের মাতৃভ্াাম ঝগনাম পাঁরত্যাগ কাঁরয়া বাঞ্গলানাম ধারণ করিয়া- 
ছিলেন। সেই ফূলফলসশোভিতা, শস্যশ্যামলা মাতাফে আমরা সোনার 

বাঙ্গলা বাঁ্গয়া থাঁক। 

কমে যখন মুসলমান গৌরব ও প্রাতভা সদর ইউরোপথণ্ড হইতে 
চীনদেশ পর্যস্ত পাঁরব্যাপ্ত হয়, সেই সময়ে ঝ্গভামি মুসলমান 
পারব্রাজকগণের নিকট অপারজ্ঞাত ছিল না। মৃসলমানগণকর্তৃক ভারঙ- 
বজ্য় আর্বধ হইলে বঙ্গদেশও তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পাঁতত হয়। থ্ষ্টায় 

অন্টম শতাব্দীতে সুলেমান আমাদের সোনার বাঙ্গলায় আগমন করিয়া- 

ছিলেন । ভান ইহাকে সমাদধশালী বালয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং 
ইহার বাণিজ্যগৌরবের বিষয়ও উল্লেখ করিতে বিদ্মৃত হন নাই ।% ইবন 
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সোনার বাঙ্গল! 

বাট্টানামক একজন মুসলমান: পারব্রাজক অনেক পরে এ দেশে আগমন 
করেন, তান ইহাকে অত্যন্ত শস্যসূলভ বাঁলয়া বর্ণনা করিয়াছেন ।* 

বৈদোশিকগণের বিবরণ যতই আলোচনা করা যায়, ততই আমাদের মাতৃ- 
ভূমিকে সোনার বাঞ্গলা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরাকাল হইতে 
স্বর্ণ প্রসাবনী বঙ্গভাম বৈদোশকগণের চক্ষে স্বর্ণাকরণ প্রাতিকালত কারয়া 

আসিতেছেন। ফলফুলে সুশোভিনণ মা আমাদের কাঁষবাণিজ্যে সমাদ্ধ 
শালন" হইয়া জগতের নিকট সগোৌরবে আদৃত হইতেন। তাঁহার সন্তান- 
গণ জ্যোত্সনাচযাত্বিত-সৈকতশালিনদীমাজনণ শস্যশ্যামলা মাতৃভযামর সেবায় 

আপনাদের জীবন উৎসর্গ কারত | কুঁষবাঁণজ্যেও তাঁহাকে গৌরবশালনী 
করয়া তৃলিয়াছল । মা তাহাদিগকে পাবি ও তাঁপ্তকর জলবায়; প্রদান 

কাঁরয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে সাহস, কর্মঠ ও কল্টসাহঘ্ু, কারয়া- 

ছিলেন। মাতৃসেবার সাঁহত তাহারা বিদ্যারও আরাধনা করিত। চীন- 
পররিব্রাজকগণ তাহাদের জ্ঞানগারমার বিষয় ভূয়োভ্য় উল্লেখ কারয়াছেন। 

তাহারাও যেমন মাতৃসেবা করিত, মাতাও তাহাঁগকে তেমনই সুখসম্পদ্ 
প্রদান কারয়াছিলেন। তাহাদের সেই সম্তানোচিত মাতৃসেবায় মাতা প্রকৃত 
সোনার বাঞ্গলা হইয়াছিলেন, তাই সোনার বাঙ্গলার গৌরব দিগ্দিগন্তে 
বিকীর্ণ হইয়াছিল । 

থঙ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বা ভ্রয়োদশ শতাব্দশর প্রারম্ভেই 
বঞ্গভামতে মৃসলমানবিজয়ানশান প্রোথিত হয়। পূর্ববঙ্গ কিল্ভু তাহার 

পর হইতে শতাধিক বৎসর পন্ত 'হন্দুরাজন্যগণের অধীনেই ছিল । 
ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশে মুসলমান আধপত্য ব্ধমূল হয়। মুসলমানগণ 

বঙ্গের শ্যামলপ্রাশ্তরে বাস কাঁরয়া 'হন্দ; সাধারণের প্রাতবেশ? হইয়া 
উঠেন। উভয়ের জাতিগত ও ধর্মগত পার্থক্য অনেকাঁদন পর্যশ্ত উভয়কে 
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সোনার বাঙ্গলা' 

ক্বতশ্্' কারয়া রাঁখয়াছিল। ক্রমে এক দেশে, এক গ্রামে, এক পল্লীতে 
বসবাস কাঁরয়া উভয়ের বিদ্বেষভাব অন্তাহত হইয়া উভয়েই সোনার 

বাঞ্গলার সম্তান হইয়া উঠে, উভয়েই মাতৃসেবায় প্রবৃত্ত হয়, উভয়েই কাঁষ- 
বাণিজ্যে মাতৃভামকে সোনার বাঞ্গলা করিয়া তালে । 'হন্দু ও মুসলমান 
উভয় সন্তানের সেবায় মাতার সমদ্ধি দিন দিন বাধিত হইতে থাকে । 
নানাপ্রকার শিজ্পে বঙ্গভাাম পাঁরপূ্ণ হইয়া উঠে। তাহার গৌরব দেশ 
বিদেশে বিঘোষিত হয়। বহদেশ হইতে বাঁণকগণ সোনার বাঙ্গলার 

দ্রব্যস*ভারগ্রহণের জন্য অসংখ্য অর্ণবধান লইয়া তাহার প্রধান বন্দরসমূছে 
সমাগত হইত । ভারতবর্ষের সর্বন্, এশিয়ার বহৃদেশে, এমন কি সদর 
'ইউরোপখণ্ড পর্যন্ত ইহার কৃষি ও শিহ্পজাত দ্রব্যসমূহ প্রোরত হইত। 

সোনার বাঙ্গলার এই গৌরবের কথা শানিয়া দূরদূরাষ্তর হইতে 

'বৈদোশকগণ তাহার দর্শনা ভঙ্গাষে উপাস্ধত হইতেন। অনেক বৈদোশি- 

কের গ্রন্থে আমাদের বঝ্গভ্যাম প্রকৃত সোনার বাঙগলারপেই চিন্তিত 

হইয়াছেন । থজ্টীয় ভ্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইতালীয় পাঁরব্রাজক 
মাকপোলো এশিয়ার নানাম্থানে পারভ্মণ করিয়া চণনদেশে গমন করিয়া- 
'ছিলেন। তান বক্গ রাজ্যের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 

তিনি বাঙ্গাল জাত ও বাঞগলাভাষার উল্লেখ কাঁরয়া ইহার কৃষি পিজ্যের 
বিষয় ব্ণ“না কাঁরয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় ষে, 
'বঙ্গভূমিতে অপযপ্তি পারমাণে তলা জান্মত ও তাহার সমদ্ধ বাণিজ্য 

হইত । জটামাংসঁ, আদা, ইঙ্ষ প্রভৃতি অনেক দ্ুব্য বঙ্গভূমিতে উৎপন্ন 
হইত । ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতে বাঁণকগণ তাহাদের বাণজ্যের 
জন্য সমাগত হইত !* এইরপে মাকর্পোলোর গ্রশ্থ হইতে বাৎ্গলা 
সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়। গণ্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
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লোনার বাঙ্গল! 

চীনপারব্রাজক মাহ? বঙ্গদেশে আগমন কারয়াছিলেন। তান টট্টগ্রাম» 
সোনার গাঁ, বাঞ্গলা* প্রভৃতি অনেক স্থান পারভ্রমণ করিয়াছিলেন। 
তাঁহার বিবরণে লাখিত আছে যে, বঙ্গদেশে নানাপ্রকার শস্য উৎপন্ন 
হইত । গম, তিল, নানাজাতি কলায়, চিনা, আদা, সধণ্প, পলাঘ্ড, 

গাঁজা, বাতকিব, কাঁঠাল, আম্র, দাঁড়দ্ব, ইঙ্গদ। গাড়, চিনি, কদলণ ও নানা- 
প্রকার ফলোৎপাদনের কথা তান উল্লেখ করিয়াছেন । এতদ্ভন্ন নারকেল 
ও তণ্ডূলজাত মদ্য, তাড়ী ও কাঁজী ও পাঁচ ছয় প্রকার মসুলনের কথা 

তাঁহার বিবরণ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। মাহ বলেন যে, বঙ্গদেশের 
অধিবাঁসগণ রেশমণ রূমাল, সোনালশকাজকরা টুপ", চিন্রুত মাটণর বাসন,, 

গামলা, পানর, সারলোহ, বন্দুক, ছংরী, কাঁচী ও বক্ষত্বগ:ংজাত মৃগচমে'র 

ন্যায় চিকণ শ্বেতবর্ণের একপ্রকার কাগজ ব্যবহার কারত ।৭ উত্ত 
শতাব্দীতে, নিকাল কোণ্টি এতদ্দেশে আগমন কারয়াছিলেন। তিনি 
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* এই বাঙ্গলানগর অনেক পরিব্রাজকের গ্রম্থে উ্লাখত হইয়াছে । 'িম্ত 
ইহার আঁল্তত্বসম্বন্ধে বিশেষরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ ইহাকে 
কাজ্পানক নগর বলেন, কেহ বা গৌড়ের সাহত আঁভন্ব ধাঁলয়া প্রকাশ করিয়া 
থাকেন, কেহ বা ইহার স্বতন্ত্র আস্তত্ব ছিল বালয়া থাকেন । তাঁহারা বলেন যে. 

জলপ্লাবনে উত্ত নগরের ধ্বংস হয় । 
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গসোনার বাজলা: 

বাঞ্গলার অনেক সমৃগ্ধিশালী নগরের উজ্লেখ করিয়াছেন।* ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারথেমা নামে একজন ইতালায় পারব্রাজক বষ্গদেশে 
উপাস্ধিত হইয়াছলেন। তিনিও সোনার বাঙ্গলার সমগ্ধির কথা উদ্লেখ 
করিয়াছেন। ভারথেমা বলেন যে, এখানে অপধপ্তি শস্য ও সবপ্রকার, 

মাংস প্রগুরপারমাণে পাওয়া যাইত। তাঁদ্ভন্ন অপযপ্তি চান, আদা ও. 
তূলা জীণ্মিত। পাথবীর কোন দেশে এই সমস্ত দ্ব্য এত আঁধক 

পরিমাণে পাওয়া যাইত না। ভারথেমা এখানে অনেক ধনশালণ বণকের 
সাহত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । প্রতি বসর পণ্াশখানি জাহাজ সতণ ও. 

রেশমী বন্দরে পারপূ্ণ হইয়া ব্গদেশ হইতে বহংস্থানে গমন করিত। 
ভারথেমা তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের নামোজ্লেখও কাঁরয়াছেন। এ 
সমস্ত বস্ত্র ত্রণ্ক, সারয়া, পারস্য, আরব প্রভাতি দেশে ও ভারতের 
সব্বন্ত নীত হইত। এতদ্ভিন্ন ব্*গদেশে অনেক জহরতব্যবসায়ী বাঁণকের, 
সমাগম হইত |" 

ষোড়শ শতাব্দ'র প্রথমভাগ হইতে পটগণঞজগণ বঙ্গদেশে আগমন, 
কয়া ইহার আঁধবাসিগণের সাহত বাঁণিজ/ব্যাপারে লিপ্ত হয়। এই. 
সময়ে সপ্তগ্রাম বাঙগলার সব্প্রধান বন্দর ছিল। কিন্ত ক্রমে তাহার 
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সোনার বাল! 

শনদ্মস্থ নদীপ্রবাহ রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হওয়ায়, তাহার অবস্থা দিন দিন 
হণন হইয়া পড়ে। পটগণজগণ চট্টগ্রামকে প্রধান বন্দরে করিয়া ভূলে । 
প্তমে সপ্তগ্রামের পরিবতে হহগলণ তাহার স্থানে বন্দরে পাঁরণত হয়। 

পট্“গণীজেরা যে যে স্থানে বাণিজ্যোপলক্ষে বাস কারয়াছিল, সেই সেই 
কথানকে তাহারা ব্যাণ্ডেল বা বন্দর নামে আভাঁহত কাঁরত। অদ্যাপি 

গলপ ও চট্টগ্রামের নিকট ব্যাণ্ডেলের অস্তিত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে । 
পট্গণজগণের সময়ে বঙ্গদেশের মানচন্ন ইউরোপে প্রচারিত হয়। ডি 
'ব্যারো ইহার বিবরণসহ মানচিন্ন, প্রকাশ করেন। তাঁহার মানচিত্রে এশিয়ার 
সমস্ত প্রদেশের উ্লেখ থাকিলেও ঝ্গদেশেরও উল্লেখ বিশেষরাপে ন্ট 

হইয়া থাকে । ডি ব্ারোর মানচিত্রে বাগলার অনেক নগরের নিদেশ 
আছে, তাহার শ্রেষ্ঠ বন্দর সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামেরও উল্লেখ দ্ট হইয়া 

থাকে। সপতগ্রাম ও চট্টগ্রামের বিবরণে বাণিজ্যের বিষয় বিশেষরূপে 
উঁজ্জিখিত হইয়াছে ।* পটরগণজগণ টট্টগ্রামকে পোরটোঁ গ্রাণ্ডি বা ব্হত 
বন্দর ও সপ্তগ্রামকে পোর্ট পোঁকনো বা ক্ষদ্ুব্দর নামে আভাহত 
করিত। সময়ে সময়ে হূগলণী ও পিপল পোর্ট পোঁকনো নামে কথিত 
হইত । 

১৫৭০ খ্ঃ অব্দে ফেডারিক নামে একজন ইউরোপাঁয় ব্গদেশে 
আগমন কারয়াছিলেন, তিনি সপ্তগ্রামে বাণিজ্যের বিষয় উল্লেখ কারিয়া- 
ছেন | ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ১৫৮৬ খঃ অব্দে প্রথম ইংরেজ 
পারবাজজক রালফ ফিচ: ব্গদেশে উপাস্থত হন। ফচ: বাঞ্গলার বহু. 
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লোনার বাঙলা? 

স্থানের কাপ, কাপলিবন্্ ও রেশমণবস্রের প্রাচ্যের বিষয় উচ্লেখ' 
করিয়াছেন । টাঁড়া, কচাবহার, হিজল", বাকলা, শ্রীপুর প্রভূতি স্থানের" 

কাপাঁ, কাপসিবস্ত ও রেশমাীবল্দের 'বিষয় তাঁহার বিবরণে দন্ট হয়। ফিচের' 
[বিবরণে সোনারগাঁয়ের মসাঁলনের উল্লেখ আছে । (তানি উল্লেখ কাঁরয়াছেন' 
যে, হিজলীর একপ্রকার তণ হইতে রেশমাবন্ফবের ন্যায় সন্দর বল্ঘ নির্মিত 
হইত। এতিভন্ন অপরাপ্তপাঁরমাণে ধান্য চাউলের উৎপাত্ত ও বাণিজ্যের 
কথা তাঁহার বিবরণে দম্ট হইয়া থাকে । সপ্তগ্রাম প্রভতির যে বাজারের 
বিষয় তিনি বর্ণনা কাঁরয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, সেই সম্ত 

বাজারের অনেক দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী হইত ।* 
খস্টণয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দ"র প্রারম্ভে 

বঙ্গভ্াামর অবস্থা উন্নাতির চরমসীমায় উপনণত হয় । সেই সময়ে বাঞ্গন, 

লায় পাঠানরাজত্বের অবসান হওয়ায়, বঙ্গভ্াম বাহ্গালণগণেরই শাসনা- 
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সোনার বাঙ্গল। 

-ধীঁনে আইসে। বিশেষতঃ পর্ধ ও দক্ষিণ বঙ্গ বারভ'ু*ইয়ার অর্ধান থাকায় 
ততন্তত্রদেশের অনেক উদ্বাত সাধিত হইয়াছিল । বারভইয়ার মধ্যে হিন্দু 

«৪ মুসলমান, এই দুই জাতিই ছিল। ইহাদের মধো অনেক পাঁরমাণে 
'পৌহার্দও ছিল । এই সময়ে রাল্ফ ফিচ বঙ্গভামতে আগমন করেন, 
ভান কোন কোন ভাইয়ার বিষয় উচ্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর 

জেসুইট পাদরাীগণ বঙ্গদেশে উপস্থিত হন । ফান্ডেজ, সোসা, ফনসেকা 
ও বাউস নামে চারিজন পাদরী ষোড়শ শতাদ্দীর শেষভাগে উপাঁস্থিত 
হইয়া সপ্তদশ শভাব্দীর কয়েক বৎসর পর্ধ্ত এতন্দেশে অবাস্থাত 
করিয়াছিলেন । তাহারা ভণইয়াদিগের ও বঙ্গদেশের অবস্থা বিশেষরূপে 
বর্ণনা করিয়া 'গিয়াছেন। তাহাদের বিবরণ লইয়া ডুজারক নামে একজন 
ফরাসী এীতহাসিক স্বীয় গ্রন্থে বাত্গলার বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন । ডজারিকের গ্রন্থ ১৩১০ খঃ অব্দে প্রকাশিত হয় ।*% তাহার 

পর সাম্ময়েল পাশা নামে ইংরেজগ্রত্থকার ক্বীয় গ্রন্থে বাঙ্গলার সম্বন্ধে 
অনেক বিবরণ প্রদান করেন। পাশার গ্রম্থ হইতে আমরা জানতে পারি যে, 
আমাদের সোনার বাঙগলায় তৎকালে ধান্য, গম, চিনি, আদা, লৎকা, তুলা 
ও রেশম অপ্যপ্তিপারমাণে জাম্মত এবং পনদ্বীপ প্রভৃতি স্থান হইতে 
অনেক পারমাণে লবণের রপ্তানণ হইত। ." পাশার গ্রন্থ ১৬২৫ খঃ অব্দে 
প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতে পটগণজগণের অনুসরণ কাঁরয়া ওলম্নাজ- 
গণ ব্গদেশে বাণিজ্যাথ্থে আগত হয়। তাহারা চঃচুড়া, বরাহনগর, 

কাঁলকাপুর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে কৃঠি স্থাপন করে। ইহাদের পর ইংরেজ 
ও ফরাসী বাঁণকগণ এতদ্দেশে উপস্থিত হয় । আমরা পরে সে বিষয়ের 

উজ্েখ কারব। 

* লেখকের সম্পাদিত প্রতাপাদিত্য গ্রন্থে এই সমস্ত বিবরণ 'বিস্তৃতভাবে 
[বিবৃত করা হই্লাছে। 
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সোনার বাঙ্গলা 

ইউরোপীয় বাঁণকগণ ক্রমে বগভ্যামতে বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত হইলে 

'অনেক ইউরোপীয় পাঁরব্রাজক ব্গদেশে আগমন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগে ক্লাম্সস পাইরার্' নামে একজন ইউরোপীয় এতদ্দেশে আগমন 

কাঁরয়াছিলেন। তিনি ঝুগভ্মিকে স্বাস্থ্যকর ও নাতিশশভোঞ বলিয়া 

বর্ণনা কারয়াছেন এবং তাহাকে অত্যন্ত উর্বর বাঁলয়াও উল্লেখ 

করয়াছেন। ইহা হইতে অপযপ্তিপাঁরমাণে ধান্য ভারতবর্ষের সবন্্র গোয়া, 
মালাবার, সংমান্তা ও মালাক্কা প্রভাত দবীপপ:ঞ্জে নত হইত । বঙগভাম 
মাতার ন্যায় এ সমস্ত স্থানের আধবাসীদগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। 

অসংখ্য জাহাজ এ সমস্ত দ্রব্যবহনের জন্য প্রীতাদন ব্গভূমিতে আগমন 
করিত । এই বঝগভাঁমতে নানাপ্রকার পশু জন্মগ্রহণ কাঁরত, এবং তাহাদের 
মাংস সুলভ মূল্যে বিক্লীত হইত । কেবল দুগ্ধ ঘৃত ব্যবহার করিয়া লোকে 

তথায় জখবন ধারণ কাঁরতে পারত । ঝ্গবাসিগণ নানাপ্রকার শতরগ% বন 

করত। ইহাতে নানাপ্রকার ফল জাদ্মত' ঘথা--জামণর, লেবু, কমলা, 

পাঁড়ম, আনারস, লঙ্কা । ইক্ষু অপরযপ্তি পারমাণে জা্মত। তাহা হইতে 
চিনি প্রস্তৃত হইয়া নানা স্থানে নীত হইত। এতাঁদভন্ন নানাপ্রকার তৈল 

প্রস্তুত হইত। তুলা এত আঁধক পাঁরমাণে জীন্মিত যে, উহার আধিবাসি- 
গণের পাঁরধেয়বন্ধ্ প্রস্তুত হইয়া তাহার পর বহুল পাঁরমাণে তূলা ও বস্ত্র 

নানাস্থানে নধত হইত | এতদ্ব্যতখত রেশম ও রেশমণবল্লও অনেক পাঁর- 
মাণে হইত । এই দেশের আধবাসিগণের মধ্যে স্বীপদরুষ উভয়েই সতাঁ ও 

রেশমী বন্ব প্রন্তত ও সগীকার্ধ্য প্রভাত সংন্দররূপে সম্পাদন কারিতে 
পারিত। এরংপ শিজ্পকার্ধ অন্যত্র দস্ট হইত না। এই লমস্ত বন্দর এত 

সক্ষম হইত যে, কেহ তাহা পাঁরধান করিলে তাহাকে নগ্ন বাঁলয়া বোধ হইত 

--বস্পরাহত বাঁলয়া বুঝা যাইত না। বঙ্গবাসিগণ চধনবাসীর ন্যায় 
গৃহসজ্জার উপকরণ ও বাসনাদ নিম্ণি কারতে পারিত। রন্তু ও কুষ্ণবণের 
মৃত্তিকানার্মত দ্রব্যাদি হইত। এই সমস্ত দ্রব্যের বাণিজ্যের বিষয়ও তিনি 
উদ্মেখ কাঁরয়াছেন ।* 
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নমোনার রাছল! 

ইংলন্ডেত্বরী মহারাজ্ঞী এলিজাবেথ বাদশাহ জাহাঙ্গণরের দরবারে “সার- 
টমাস রো'কে দতদ্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর 
প্রারম্ভে রো ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছলেন। তিনিও বাঙ্গলার বিষয় 
বিব্ত করিয়াছেন, এবং তাহার প্রধাননগর রাজমহল ও ঢাকা ও পোর্ট 
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সোনার বাঙ্গলা 

গ্রাপ্ডি, পোর্ট পোঁকিনো, পিপল" ও সাতগা প্রভাতি বন্দরের বাণিজোর কথা 
উল্লেখ কারয়াছেন।* ৃ 

বাদসাহ সাহজাহানের রাজত্বকালে সংপ্রাস্ধ 'ফরাসখ-পারব্রাজক 
বার্ণয়ে ও টাভার্নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তাহারা 
আরঙগজেবের রাজত্বকালেও অবস্থিত কারয়াছিলেন। উভয়েই ব্গদেশে 
আগমন কারিয়া তাহার বিশেষরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন । বাণিয়ে 
ব্গভামিকে প্রকৃত সোনার বাগ্গলা বাঁলয়া বর্ণনা করয়াছেন। তিনি 
বলেন যে, মিশর চিরদিন হইতে জগতের মধ্যে সৌন্দ্যশাল ও শস্যপ্ণ' 
বাঁলয়া বাণত হইয়া আসিতেছে । 'কিদ্তু ঝ্গদেশই সেই প্রশংসা পাইবার 

যোগ্য । এই দেশে অপযপ্তি পারমাণে ধান্য উৎপন্ন হয় এবং তাহার 
নিকটস্থ ও দরস্থ দেশসমূহে তাহা নত হইয়া থাকে । গঞ্গার দ্বারা 
পাটনা পর্যন্ত ও সমহদ্রের দ্বারা মছলণপত্তন ও করমণ্ডল উপকূলের অনেক 

স্থানে ইহার রপ্তানী হয় । তাঁদ্ভন্ন সিংহল, মালদ্বীপ ও অন্যান্য রাজ্যেও 
নত হইয়া থাকে ৷ বাঞ্গলায় অনেক পাঁরমাণে 'চানি প্রস্তুত হইয়া থাকে, 

তাহা গোলক.ণ্ডা, কর্ণটি, এবং মোচা ও বসরা হইতে আরব ও মেসপটোময়া 
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সোনার বাঙ্গল। 

ও বন্দর আবাস হইতে পারস্যদেশে নত হয় । এখানে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন 
প্রস্তৃত হইয়া থাকে। পট;গখজগণই তাহা বিশেষরূপে প্রস্ভূত করিয়া 
তাহার ব্যবসায় করিয়া থাকে । এতগ্ভিন্ন তাহারা জামধর, শতম্ল বা 
অনন্তমংল, আম, আনারস, হরাঁতকাী, লেব্ ও আতার মোরববা প্রস্তূত 

করে। বা্গলায় গমও উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং ইউরোপায় জাহাজের 

আধবাসিগণ তদ্দবারা আপনাদের খাদাদ্রব্য প্রদ্তূত করিয়া থাকে। তণ্ছুল, 

তিন চার প্রকার উদ্ভজ্জ, ঘৃত প্রভৃতি নিত্য খাদ্যদ্রব্য আত সলভমূল্যে 

শব্ীত হইয়া থাকে | এক টাকায় বিংশাত বা ততোধিক কুকট পাওয়া যায়। 

রাজহাঁস ও পাতিহাঁসও সুলভমূল্যে বিরত হয়। ছাগ, মেষ ও শকরাদিও 

যথেষ্ট পারমাণে পাওয়া যায়। পটগঁজগণ সাধারণত শ;করমাংসে জীবন- 

ধারণ করে, লবণান্ত শকরমাংসও ইংরেজ ও ওলন্দাজ জাহাজের আরোহি- 
গণ ব্যবহার কাঁরয়া থাকে । তাজা ও লবণান্ত মৎস্য অপযপ্তি পরিমাণে 

পাওয়া যায়। এক কথায় বাঙ্গলা জাীবনধারণের উপযোগণ প্রব্যসমূহে 

পাঁরপ্ণ' | এইজন্য পটগধজ, 'ফিরঙ্গণ ও অন্যান্য খুষ্টানগণ ওলম্বাজগণ 
কর্তৃক তাহাদের উপাঁনিস্শ হইতে বিতাঁড়ত হইয়া এই শস্যপূর্ণ রাজ্যে 
বাম করিয়াছে । বাঞ্গলায় বহুমূল্য নানাবিধ পণাদ্রব্য বৈদেশিক বাঁণক.- 

গণকে আকর্ধণ কাঁরয়া থাকে । চিনি ব্যতীত এতদ্দেশে এত আঁধক- 

পাঁরমাণে তূলা ও রেশম উৎপন্ন হয় যে, ইহাকে ভারতবর্ষ, তাহার 
নিকটবত দেশসমূহ, এমন কি ইউরোপের তুলা ও রেশমের ভাণ্ডার বলা 
যাইতে পারে। ইহার শ্বেত ও রঞ্জিত, স্থূল ও সক্ষম নানাবধ কাপসিবল্ত 
দর্শনে চমতকৃত হইতে হয়। ওলম্দাজগণ নানাস্ধানে, বিশেবত জাপান ও 

ইউরোপে, ইহাদের রপ্তানশ করে। ইংরেজ, পটগীঙ্জ এবং দেশীয় ব্যবসায়ি 
“গণ৪ বহুলপরিমাণে এই সমস্ত বম্তের ব্যবসায় কাঁরয়া থাকে । রেশম ও 
রেশমীবন্ত সন্বদ্ধেও এরূপ বলা যাইতে পারে । সদর লাহোর ও কাবৃল 
পর্যন্ত সমগ্র মোগলসাম্রাজ্যের ও অন্যান্য রাজের জন্য কত পাঁরমাণে 
কাপাপসিবন্ম নীত হইত, তাহা 'বিব্েনারও অতধত | রেশম তাদশ চিকণ 

না হইলেও মূলা আত সুলভ। তাহাদিগকে বাছয়া বনিতে পারলে 
তদ্দৰরা লম্দর বন্মসমহ প্রস্তূত হইতে পারে। গুলদ্দাজেরা কাশীম- 
বাজারে ইহার জনা সাত আট শত দেশীয় লোক 'নিযান্ত কাঁরয়া থাকে। 
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সোনার বাঙলা 

ইংরেজ ও অন্যান্য বাঁণকগণও সেইরূপ আঁধকসংখ্যক লোক নিষন্ত করে। 
বাঙ্গলায় যথেন্টপারমাণে সোরাও উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত দ্রব্য ব্যতশত 
বাখ্গলায় বহুলপরিমাণে লাক্ষা, অহিফেন, মোম, মৃগনাভি, লঙ্কামারচ 
প্রভৃতি জন্মে । তাঁদ্ভন্ন ইহা হইতে অনেক পাঁরমাণে ঘৃত সমদ্রপথে নানা 

দেশে নীত হয়। বার্ণয়ে সোনার বাঙ্গলার সৌন্দর্যের কথাও বিশেষরূপে 
বর্ণনা করিয়াছেন। রাজমহল হইতে সমর পর্যপ্ত গঞ্গার উভয়তপরে 
বিস্তৃত বহসংখ্যক খাল ও অগণা-আধবাসি-পাঁরপূর্ণ গ্রাম ও নগর এবং 

ধান্য, ইক্ষ7্, সর্প, তিল, তত প্রভৃতি নানাবধ শস্য ও উদ্ভজ্জে শোভিত 
প্রা্তরসমূহ ইহাকে সৌন্দর্যময় কাঁরয়া রাখিয়াছিল। তাঁদ্ভনন সহম্রখাল- 
বেস্টিত, অরপ্যসশোভিত ও আনারসাঁদ-নানাবিধ-ফলপাঁরপূর্ণ দবীপপ্জও 
ইহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিত। * 
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সোনার বাঙ্গল। 

বার্ণিয়ের ন্যায় টাভারুনিয়েও বাঙ্গলার অনেক পণ্ন্রব্যের বিষয় 
উল্লেখ কারয়াছেন । তান প্রথমত ইহার রেশমের বিষয় উল্লেখ করিয়া 
বাঁলয়াছেন যে, ইহার অন্তগত কাশশমবাজার হইতে বিশহাজার 
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সোনার বাছলা' 

গহিট রেশমের রপ্তান? হয়। ওলন্দাজগণ ছয় সাত হাজার গাঁইট চালান 
দিয়া থাকে। তাতার দেশীয় ও অন্যান্য বাঁণকেরাও ইহার ব্যবসায় কাঁরয়া 

থাকে, এই সমস্ত রেশম গুজরাট, আমেদাবাদ ও সংরাট প্রভৃতি স্থানে 
প্রোরত হয় এবং এতদ্দেশে তদ্দারা বস্রাদও নামত হইয়া থাকে। 

কাশীমবাজারের রেশম সাধারণত পাণতাভ, কিন্তু কাশণমবাজারবালিগণ 
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মেোসাক বাল 

তাহাকে শ্বেতব্ণও কারয়া থাকে। ওলদ্দাজেরা পেই লমল্ত রেশম হঃগলা 

প্স্ত লইয়া গিয়া জাহাজে বোঝাই করে। ঝ্গদেশে শাদা কাপসিথানও 

প্রস্ভূত হয়। এখান হইতে নীলেরও রপ্তানী হইয়া থাকে। ব্গদেশে 

লাক্ষাও জন্মে। তদ্দনরা বম্াদি রাত হয় ৷ এখান হইতে অনেকপাঁরমাণ 

চিনির রপ্তানণ হইয়া থাকে । হুগলণ, পানা, টাকা প্রভাতি স্থানে তাহার, 

বাণিজ্য হয়।* 

বার্ণিয়ে ও টাভার-নিয়ের বর্ণনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে 

* ০08560108221) ৪ ৬111286 1) 01610100010 0? 76175818 96109 
80102 6৮61০ 962] 1০ 8100 (510019-0010059110 8165 ০1 5111 : 
6৬০19 0816 %/61211176 2, 1171100160 [00100. 00116 (০ 204 160 
০169 229106 ছে০ 1111110105 2100 1%/০-170110160-0110050105 [000000১ ৪1 
81%5910 0011095 (0 0116 [008110. 1116 17 0119100019 1509119 ০০115 4৬৪১ 
90 01 58911-030032110 69159, 2100 /0010 ০৪17 2/9 10016 010 
000 0115 1016101081106 ০0£ 7911875১ 210. 016 740801%5 6117175 001096 
01020 ১ 001 10169 05 11) 85 10001 25 1116 71011911001 ; (116 1650, 016 
17811995010 10 (0 21010 [11611 5005. 1115 5110. 55 811 10081): 1000 
016 1011780010) ০? 0029120 16 81986950 1901 %/1161601 001795 1০ 
4১109092021 10 9001281 %/17616 119 7008] 000. * * * 11:69 19% 
91110 ০1 10956102291 9611051519 89 916 211 0116 187 51119 [100 00106 
7010 ১61519 200 91011 ; ০০ [116 17901%55 06 792561008221 109৬6 ৪ 
৮০১ 10 11160 1 100) ৪ 156 27006 01 0116 25165 018. 0166 11101) 
11189 0811 408705 88-0০৩ 2 1 15 85 %/10106 %5 1116 78155011)6-51110 
[16 70118110575 9210 ৪105 41] 01911 106101121)0199 ড111101) 1176) 
16101) 00. 01 9618919) 0/ 59191) 00100811 & 8168 ০81091 0181 10109 
[000 *195010102,291 11010 03820865) 101 110961) 158065 10৪5101161১ 
[010] 11161061019 99 101 0 ৪151 ৫0৬10 [116 0217869 0০ 0089619৯ 
1151৩ 0165 1810 03617 51115, % * * ছ/11105 0411000 00706 [08701 
1010 4১ঠ8) 8100 2৮০০ 12110167980 0010 739115212. % ক. * 11616 
00365 1010189 2150 [0 73918916. 11101) 0116 170119170-0010001)9 
61811970119 001 11019110500, % % *% 0৮) 1010 001 016 10109 1811 
০02889 091 7650) 60 610 49 30206 ৪150 01:086116 0023 7618919+ 
0161৩ 2015 67 0681; 05 15850110176 18065 05001, 01186 11৬61) 
998115 ০০9108£ ০86 01 10 আগ) 11801) 0159 09100 01511 0911০00- 
কক ক ০/৫9150 50687 19 0100217 20 £1591 008210055০০ ০01 009 
101080000০1 73628919 ;) 11 08555 2190 & %6 8596 05৫5 26 
00861) 8108১ 108০0০05800 01109] 018069.৮ (19510165 11901৯ 
20 10019 ), 

২২ 



পোমার বাগল!, 

ইউরোপাঁয়গণের মধ্যে ওলন্দাজগণই বষ্গদেশে আঁধকপাঁরমাণে বাণিজ্যকার্ষে 
লিপ্ত ছিল। 1কম্ত? তৎকালে ইংরেজ প্রভাত অন্যান্য ইউরোপাঁয় বাপক্- 
গণও এতদ্দেশের সহিত বাণিজ্যকার্ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ইংরেজাঁদগের 
বাণপিজ্যকার্ষের বিষয় ও তাঁহাদের দ্বারা কিরুপে এতদ্দেশের বাণিজোর 
স্রোত রুদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, আমরা পরে সে বিষয়ের উল্লেখ কারব। 
ইংরেজরা এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থে উপমস্ধিত হইলে তাহাদের বহসংখ্যক 
বাণিজ্যজাহাজ বগ্গদেশে আগমন কারত এবং তাহা পণ্য্রব্যে পাঁরপূ্ণ 

হইয়া দেশাবদেশে প্রোরত হইত । এই সমস্ত জাহাজের আরোহিগণ ঝ্গ- 
দেশের যেরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে টমাম বাউরী নামক এক- 

জন কাপ্তেনের বর্ণনা আমরা এস্ধলে উদ্ধৃত কারতেছি। বাউরী ১৬৬৯ 

হইতে ৭৯ পর্যন্ত এদেশে অবাস্থিতি কাঁরয়াছিলেন। 
বাউরণ বাঁলয়াছেন .যে, তাঁহার সময় বাঙগলা অত্যন্ত সমাদ্ধশাল 

হইয়া উঠিয়াছিল। গঞ্গা ও তাহার শাখানদীসমূহের তাঁরবত গ্রাম ও 
শস্যশ্যামল ভূমিতে ইক্ষ? কাপাঁস, লাক্ষা, মধ মোম, ঘৃত; তৈল, ধান্য, 
বুট প্রভৃতি অনেক পণ্যদ্ুব্য জান্মত। ইংরেজ ওলন্দাজ ও পা4গণীজগণের 

ক্ষুন্ন ও ৃহৎ জাহাজসমহে এই সমস্ত দ্রব্যে পাঁরপূর্ণ হইয়া ভারতের 

নানাস্থানে, পারসা, আরব, চশন ও দাক্ষণসমুদ্রের আভমহখে যাত্রা কারত। 
এই সমস্ত পণ্যদ্রুব্য ব্যত"ত নানাপ্রকার কাপাসানার্মত থান ও ছট, রুমাল, 

রেশম, রেশমণবন্্, আহফেন, মগনাভি, লঞকা প্রভৃতি দুব্ও উৎপন্ন 
হইত । নবাব সায়েস্তাখা এবং বাঁণকগণ ঢাকা, বাজে*বর, পিপলণ প্রভাতি 

স্থান হইতে .বিংশাঁতি পালের জাহাজ বাণিজ্যাথে [সংহল, টেনাসারম 

প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ কাঁরতেন। এ সমস্ত জাহাজ হম্তশী আনয়ন কারত 

ও মালগবধপ হইতে কাঁড় প্রভৃতি আনিত। বাউরী কাশশমবাজারকে 

বাঙ্গলার সর্বপ্রধান বন্দর বাঁলয়া উল্লেখ কারয়াছেন। ইহার আড়ঙে সর্ব- 
প্রকার পণ্যদ্ববোর আমদানী রপ্তানণ হইত বলিয়া তান বর্ণনা করিয়াছেন ।* 
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10091291875 8100. 19116 21105 (19190) 202 016 0910865 01 13101) 
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সোনার বাঙ্গল। 

এইরাপে ঝ্গভাঁম বহ্ প্রাচীনকাল হইতে ধনধান্যে পারপূণ হইয়া 
বাণিজ্য ও স্বাস্থাগোরবে প্রকৃত সোনার বাঞ্গলারূপেই পাঁরচিত ছিল। 
ফ্বাধাঁন হিন্দু নরপাঁতগণের রাজত্বাবসান হইলেও ঝ্গভ্ামতে অন্নের 

হাহাকার পাড়য়া যায় নাই। মুসলমানরাজত্বকালেও সোনার বাঞ্গলার 
মস্তকে অশেষ কল্যাণ বার্ধত হইত | নবাব সায়েস্তাখাঁ ও সংজাউদ্দণনের 
সময় টাকায় ৮ মণ ও মূশিদকুলণখাঁর সময় টাকায় ৪ মণ চাউল বিক্লীত 
হইত। তখনও ইহার শিষ্পবা পজ্যগোৌরব সমগ্র এসয়া ও ইউরোপে বিস্ময় 
উৎপাদন করিত। ইহার হিন্দ; অধিঝাঁসগণের বাসভবনের অদ;রে 

মুসলমানগণ বাস করিয়া সানন্দমনে কালযাপন করিত । ধর্ম [বিদ্বেষ 

প্রথম কিছুকাল উভয়জাতির হদয়ে নানা তরখ্গের উদয় করিয়াছিল বটে, 
কিদ্তু পরিণামে তাহা শাম্তভার ধারণ করে। উভয়জাতির নানা সম্প্রদায় 
আপন আপন জাতাঁয়ব্বসায় অবলঘ্বন করিয়া উদরাম্নের ব্যবস্থা করিয়া 
লইত। এই উভয় জাতির হচ্তপ্রলূত অসংখ্য পণ্যদ্বব্য অর্ণবযানে দেশাবিদেশে 
নীত হইত | সবপেক্ষা কার্পাসসাত্র ও বন্ত বয়ন ইহার প্রধান শিজ্পকার্য ছিল। 

ইহার জন্য কুষকপাঁরবার হইতে তণ্তুবায় ও ব্রাহ্মণ পারবার পর্যন্ত যথাসাধ্য 
চেষ্টা কারতেন। কুষকেরা ইহার চাষে, তথ্ত্দবায়েরা বশস্বয়নে, আর 
অন্যান্য জাত ইহার সান্রতত'নে নিযান্ত হইত। প্রত্যেক সাধারণ গৃহস্থের 
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লোনার বাঙ্গলা 

'ভবনে কাপফিবন্্রবয়নরূপ মহাযজ্জের জন্য অজ্পাবস্তর আয়োজন হইত । 
অন্যান্য দ্রব্যেরও কাঁষ ও 'শিজ্পে ইহার আঁধবামিগণ মনোযোগ দিত। তাই 
'বধ্গভূমি শস্যশ্যামলা ও শিল্পবাণিজ্যগোরবে গরায়সী হইয়া সোনায় 
বাঙ্গলারূপে দেশ বিদেশে পারচিত ছিল । ইহার প্রত্যেক গ্রামে ম্বাস্থোর 

কল্যাণকরা ছায়া বিস্তৃত হইত। শ্যামল বৃক্ষরাঁজর তলে বাঁসয়া পল্লী- 
বাসিগণ শারণারক পাঁরশ্রমে আপনাদের জীবিকার উপায় করত । বত“মান 
সময়ের বাঙ্গালীর ন্যায় তাহারা শীণণদেহ ও কঙ্কালাবশেষ ছিল না। 

তাহাদের বাহুতে অপারসাম শান্ত ছিল। সময়ে সময়ে তাহারা সে বাহ 
বলের পাঁরচয়ও প্রদান কাঁরয়াছে। একদিন তাহারা আপনাদের বাহৃবলের 

পারচয় প্রদান কারবার জন্য পাঠান, মোগল, মগ ও 'ফিরিংগীর সাহত 

আঁসিযদ্ধ ও আগ্রিক্লীড়া কাঁরয়াছিল। ইহা কাহিনী নহে, হইীতিহাস। 
মুসলমান ও পাশ্চাত্য লেখকগণ বাত্গলার এই বাহুবলের কথা মু্তরকণ্ঠে 

স্বীকার কাঁরয়াছেন। ভারতের ইংরেজশাসনকর্তগণ বাঙ্গালীর যে বৃথা 

অপবাদ দিয়া জগতের সমক্ষে তাহাদিগকে হেয় বলিয়া প্রচার করিয়া 
থাকেন, ইতিহাস সে কথা স্বীকার করে না। বাঙ্গালশর এরূপ অধংশ 

পতনের কারণ ভারতে ইংরেজের শাসননধীতি ও আমাদের চিত্তদৌর্বল্য। 
যে বাণ্গালিগণ স্বঁয় ফ্বাম্ধ্যে বলশালণ হইয়া দ্ধর্ব শল্তুগণের সম্মুখীন 
হইতে পণ্চাৎপদ হইত না, আজ তাহারা কৎকালাবশেষ প্রেতমৃতি” ব্যতীত 
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সাহেব কাশীমবাজারকে খসমবাজার মনে কাঁরয়া তাহার খসম অথাৎ গ্বাম" 
অর্থ করিয়াছেন । 

ই 



(সোনার বাঁগল। 

আর [কিছুই নহে। যাহার প্রত্যেক পজ্লীতে শাঁঞ্তিদেবী বিরাজ কারতেন, 
যাহার প্রাত গৃহ হইতে এককালে রামায়ণ, চণ্ডী ও কীত'নের আনম্দগণাত 

অনন্ভ আকাশ ম্পশ" কারবার জন্য উখিত হইত, আজ তাহা শৃগাল. 
পেচকের ধ্বানতে মৃখাঁরত। যাহার পল্লাললনাগণ স্বদেশী বন্দরের অদ্তরাল 
হইতে আপনাদের লাবগ্যবিকাশ কারয়া দেবী ম্ণাত'রঃপে বিরাজ কাঁরতেন, 
আজ বিদেশশবন্ধে তাহারা আপনাদের কক্শকায় আবরণ কারবার জন্য 

ব্যগ্র! যাহার প্রত্যেক নগরে ও গ্রামে হস্যমখ আঁধবাসগণ মব স্ব জাত 
ও সম্প্রদায়ানমোদত কাঁধ, শিজ্প ও বাণিজ্যে ম্বচ্ছন্দচিত্তে বাস করিত, 
এক্ষণে তাহার সব্ন্র উদরাম্ের সংস্থানের জন্য হাহাকারের রোল 

উাঠতেছে। আজ জীবনসংগ্রামে সকলেই আহত । কোথায় সে স্বাস্থ্য, 

কোথায় সে শান্তি, কোথায় সে কল্যাণ! আজ সোনার বাঙ্গলা *মশান 
ভাাম ! কেন এমন হইল, আমরা পরে তাহার উল্লেখ কারতেছি। 

৬, 



সোনার বাঙ্গলা ছারখারের সুচন। 
যে সময়ে মোগল রাজত্বের গৌরব-তপন দিগন্ত উজ্জ্বল করিয়া আপনার 
কিরণলহরা সমগ্র ভারতবর্ষে বাকিরণ করিতেছিল, সেই সময়েই সোনার 
বাঙ্গলা কাষিবাণিজ্য-গোরবে মহায়সী মাত" ধারণ করে। পাঠান রাজত্বের" 
অবসানে ও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় তাহার কোমল দেহ পাঠানঃ, 
মোগল, মগ, ফিরিগ্গি ও বাঙ্গালীর অন্ভাঘাত-নিঃসৃত শোঁণত স্রোতে 
পারপ্লত হইলেও, তাহার কোমল প্রান্তর ও ফ্নগ্ধপঞ্জণ কৃষি-বাণিজ্য- 
লক্ষ্ীর শুভাশীবাদে সর্বদাই উৎফূজ্ল থাকিত। সোনার বাঞ্গলার এই 
গোঁরব গাথা সমগ্র ভারত ও এাঁসয়ায় পাঁরবা।প্ত হইয়া শনৈঃ শনৈঃ নাল 
সমদ্রের তরখ্গের সাহত ইউরোপ পযন্ত বিস্তৃত হয়। তাই আমরা 

ইউরোপীয় পারব্রাজকগণকে এই স্বর্ণভামতে সমাগত দৌখথতে পাই ও. 
তাঁহাদের বিবরণে সোনার বাত্গলার গৌরব সোনার অক্ষরেই 'লীখত 
হইয়াছে। ক্রমে ইউরোপীয় বাণকংগণ আপনাদের বাণিজ্য জাহাজ লইয়া 
ইহার ব্্দরে বদ্দরে উপনীত হুন। সর্ব প্রথমে পটগণজগণই সোনার 

বাঞ্গলায় আগমন করেন । যে সময়ে তাঁহারা ঝগভমিতে উপস্থিত হন 
সে সময়ে বঙ্গে পাঠান রাজত্বের গৌরব হাস হইয়া আদিতোছিল, এবং. 

তাহার অব্যবহিত পরেই ঝ্গদেশ মোগলসাম্াজ্যভহন্ত হইয়া যায়। পট*গণীজ-. 
গণের পরে ওলন্দাজেরা ও তাহার পর ইংরেজ এবং সর্ব শেষে ফরাসী ও. 
অন্যান্য বাঁণকগণও সোনার বাঙ্গলার সোনার নামে মোহিত হইয়া 
বাণিজ্যার্থ ব্গভামিতে সমাগত হন। 

যৎকালে ইংরেজেরা আপনাদিগের বাণিজ্য জাহাজ লইয়া ঝ্গদেশে" 
উপাস্থত হন, সে সময়ে মোগল রাজত্বের গৌরব সমগ্র ভারতবর্ধকে, 

আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল, সোনার বাগগলাও সে আলোকে উজ্জবল' 
হইয়া উঠে। কিদ্ত? এই উজ্জ্বল আলোকের মধ্যেও ইংরেজ বাঁণক ভারতে 
ও বাগ্গালায় ধীরে ধারে সংরঙ্গ খনন কাঁরয়া আপনাদের রাজ- 
সিংহাসন আনয়ন কাঁরতোছল। ইহার অব্যবাহত পরেই মোগল গৌরব- 
সর্ব অস্ভামত্ত হইল। তারপর? 
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সোনার বাল! 

“তারপরে শন্য হ'ল 
বঞাক্ষবধ নিবিড় নিশীথে 

দিজ্লণ রাজশালা, 
একে একে কক্ষে কক্ষে 

অন্ধকারে লাগিল মাঁশতে 

দীপালোক-মালা ! 
শবল.বধ গধদের 

উধ্ববর বাভৎস চৎকারে 

মোগল-মহিমা, 

রাঁচল *মশান-শষ্যা, 
মুষ্টিমেয় ভস্ম রেখাকারে 

হ'ল তার সীমা ! 
সেদিন এ ঝ্গপ্রান্তে 

পণ্য বিপণীর এক ধারে 
নিঃশব্দ চরণ, 

আনল বাণক লক্ষ্মী 
স.রগ্গপথের অন্ধকারে 

রাজাসংহাসন ! 

বঙ্গ তারে আপনার 
গঞঙ্গোদকে আভাষন্ত করি, 

নিল চুপে চুপে 

বাঁণকের মানদণ্ড 
দেখা দিল পোহালে শর্বরী-- 

রাজদণ্ডর্ূপে ৮ 
যে দিন হইতে ইংরেজবাণকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরপে বাঞ্গালণর 

এসম্তকে নিপাতিত হইল, সেই দিন হইতে সোনার বাঞ্গলা চ্ণাবিচর্ণ হইতে 
বলাগিল। রাজগ্রণ্ড পাঁতিত হইবার পূব" হইতেই ইংরেজ বাঁণক তাহার 

-সচনা আরম্ভ কারয়াছিল। তাহার পর রাজদগ্ড ধারণ কাঁরয়া সোনার 
বাঞ্গলাকে কালিমামণ্ডিত করিয়া তূলে। মোগল-বাদসাহ-্দরবারে 
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ইংলণ্ডে'বরশর দুক্ত উপচৌকন সহ উপাঁষ্থত হইয়া প্রথমে ভারতে ও- 
বাঞ্গলায় ইংরেজ বাঁণকের অবাধ বাণিজ্োর পথ সহগম কাঁরয়া লয়। তাহার" 
পর ইংরেজ চিকিৎসকের এন্দ্রজাঁলক ক্রিয়া, মোগল রাজবংশকে চমাকত' 
কাঁরয়া, আপনাদের বাণিজ্যপথ 'বিতৃত কাঁরয়া তুলে ৷ এমন কি তাহারা 

সোনার বাঙ্গলায় বিনাশহল্কে বাণিজ্যের আদেশ লাভ করে । এই সুযোগ 

লাভ কাঁরয়া ইংরেজ বাঁণক্ ঝগদেশে অপারমীম ক্ষমতা প্রদর্শন কাঁরতে 
প্রবৃত্ত হয়। বাণিজ্যবিষয়ে ক্ষমতাশালী হইয়া, ক্রমে তাহারা ভারতের ও" 
বাঙগলার রাজনোতক ব্যাপারেও সংন্ট হইয়া পড়ে । যে সময়ে সাহানসাহ 
আরঙ্গজেব মোগল সাম্রাজের গোৌরব-্ছন্রতলে দিজ্ল'র ময়রাসনে উপাবষ্ট 

ছলেন, সেই সময়ে ইংরাজেরা বাণিজ্য ও রাজনোতিক ব্যাপারে আপনাদের 
ক্ষমতা প্রকাশ কারতে আরম্ভ করে। আরঙ্গজেবের কঠোর নখীতিতে 
উপয+পাঁর পর্ধদষ্ত হইয়াও ইংরেজবণিক আপনাদের ক্ষমতা সংকোচ 

করিতে প্রয়াসী হয় নাই। তাহারা ভারতের ও বাধ্গলার রাজনোতিক 

অবস্থা পযাঁলোচনা করিয়া বাধতে পারয়াছিল যে মহারাশ্্রীয় ও' 
রাজপৃতগণের সহিত আবরত বিবাদে মোগলসাম্রাজ্য শীঘ্রই ভগ্রন্তূপে 
পাঁরণত হইবে । অন্যান্য ইউরোপায় বিশেষতঃ ফরামগণ সে বিষয়ে লক্ষ্য 
করলেও ইংরেজ বাঁণকের চত্মরতা, দ়প্রাতিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের নিকট - 
সকলকেই লক্ষ্যর্ট হইতে হইয়াছিল । বঝ্গদেশে আপনাদের ক্ষমতা 
বধমূল কারবার ইচ্ছায় ইংরেজ বাঁণক আপনাদের ভাবষ্য সাম্রাজ্যের 'ভীত্ত - 
প্রতিষ্ঠার জন্য ঘারপর নাই ব্যগ্র হইয়া উঠে, এবং বাদসাহ আর্গজেব ও 
নবাব সায়েস্তা খাঁর তীব্র কশাঘাত সহ্য করিয়াও তাহারা সে সঃকল্প 
পারত্্যাগ করে নাই। পরে তাহারা সুতানুটীতে আপনাদের ভাবব্যরাজ্যের 
1ভাত্ত প্রাতষ্ঠা করে। সেই ল্তাননটণ এক্ষণে সৌধাঁকরণীটনী কাঁলকাতা 
মহানগরীতে পাঁরণত হইয়া প্রাচ্দেশের আধরাণীর্পে বিরাজ কারতেছে। 
কলিকাতার প্রাতষ্ঠার পর হইতেই বঙ্গদেশে ইংরেজের ক্ষমতা প্রবল হইয়া 
উঠে। বাঙ্গলার তঁক্ষদশী সংবেদারগণ ইংরেজের এ ক্ষমতা হাসের জন্য: 
চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইংরেজ বাঁণক কিছুতেই পশ্চা্পদ হয় নাই। 
তাহার পর ম্বদেশদ্রোহী বি*বাসঘাতকগণের সাহত মাঁলত হইয়া ইংরেজ- 
বাণক পলাশ'-প্রাণ্তর়ে দর্বলচিত্ব ?সরাজকে পরাজিত কাঁরয়া বাঙ্গলার 
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সবে হইয়া উঠে। ক্রমে তাহারা ইহার রাজরাজেশ্বর হইয়া যাহাদের 
সাহাযো বাঞ্গলার সিংহাসন লাভ করিতে সমথ" হইয়াছিল, তাহাদেরই 
মস্তকে রাজদণ্ড পাতিত কারতে আরম্ভ করে। ইংরেজ বাঁণক বাহৃবলে 
বাগলার সিংহাসন লাভ করিয়াছিল এ কথা সত্য নহে। হীতহাস তাহা 

স্বীকার করে না। বাঙ্গালীর আহ্বানে ও বাঙ্গালীর সাহায্যে পলাশী- 
প্রান্তরে রণাভিনয় কাঁয়া ইংরেজ সোনার বাতগলার একাধিপত্য লাভ করে। 

যে বাঙ্গালী আপনাদের ভাঁবধ্য কল্যাণের জন্য ইংরেজ বাঁণককে বাঞ্গলার 

1সংহাসন স্পর্শের আঁধকার 'দিয়াছিল, ইংরেজ বাঁপক তাহারই মুখের গ্রাস 
কাডিয়া লইয়া সোনার বাঞগলায় অন্নবন্ম্রের হাহাকার তআলয়াছে। কিরূপে 

ইংরেজ বাঁণক বাণিজ্যার্থ সোনার বাত্গলায় উপস্থিত হইয়া একাধিপত্য 
লাভ ও তাহাকে ছারখার কাঁরতে আরম্ভ করে, আমরা নি্নে ভাহাই 
প্রদান কারতেছি। 

সোনার বাখ্গলার বাঁণিজ্য-গোরব শ্রবণ কাঁরয়া পট্টুগাঁজ ও ওলশ্দাজেরা 

.এতদ্দেশে আগমন কারলে, ক্মে ব্গদেশের প্রাত ইংরেজাদগের দৃষ্টি 
[নপাতত হয়। খষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ পারন্রাজক 
রালফ ফিস বগদেশে উপস্থিত হইয়া ইহার শিজ্পবাণিজ্যের বিষয়ে এক 
বল্তত বিবরণ প্রকাশ করয়াছিলেন। তাহার পর ইংরেজ বাণকগণ ভারত- 
বর্ষে ও বঙ্গদেশে বাণিজ্যাথ উপস্থিত হইতে আরম্ভ করে। ইংলণ্ডেনবরা 

রাজী এলজাবেথ ইংরেজ বাঁণকের বাণিজ্যের স্মাবিধার জন্য সার জন 
[মডলটনকে দৃতগ্বরপ আকবর বাদসাহের দরবারে পাঠাইয়া দেন। ১৬০০ 
খঃ অব্দে ইংরেজ ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পান? রাজ্ঞ এঁলজাবেথের নিকট হইসে 
সনন্দ লাভ কাঁরয়া ভারতে বাণিজ্যার্থ উপাস্থত হয়। তাহার পর অনেক- 

গল কোম্পানী গঠিত হইয়া এই আদি কোম্পানীর সহত মাত হইয়া 
ব্যায়। ইংলণ্ড্বের প্রথম জেমস, বাদসাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে সার টমাস 
রোকে দতস্বরপ প্রেরণ কারয়াছিলেন। সার টমাস্ রো ১৬১৫ খুঃ অব্দ 
হইতে ১৬১৮ খ্ঃ অব্দ এতদ্দেশে অবস্থান কাঁরয়াছিলেন। তান বাদসাহ 
জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বাঞ্গলায় ইংরেজনদিগের বাণিজ্যের আদেশ 
করাইয়া লন । তদনুসারে ১৬২০ খু অব্দে ইংরেজেরা বশাদেশে প্রথমে 
বাঁপিজ্যাথ উপস্থিত হয়। ইহার পর তাহারা উীঁড়ষ্যায় আপনাদের কৃঠা 

৩9 



সোনার বাঙ্গল৷ ছারখাঁরের সুচনা 

স্থাপন করে। সম্রাট সাজাহানের সময় বৌটন নামক একজন ইংরাজ 

'চাকংৎসক বাদসাহ-্দরবারে উপাঁস্ধিত হইয়া বিনাশহজ্কে ইংরেজাঁদগের 
বাঁণজ্য পাঁরচালনের স্যাবধা করিয়া লন। তান আগ্রা হইতে বাধগলার 
তদানীন্তন রাজধানণ রাজমহলে উপাস্থত হইয়াঁছলেন। সেই সময়ে 

রাজমহলে সাজাহানের 'দিবতীয় পনর সা সংজা বান্গলার শাসনকত্তস্বিরপ 

অবাস্থাত করিতেছিলেন। এই সময়ে ব্রিজম্যান ও প্টিফেদ্স নামে দুইজন 
ইংরেজ বাঙ্গলায় কৃঠী স্থাপনের জন্য সমাগত হইলে বৌটন তাঁহাঁদ্গকে 
রাজমহলে আনয়ন করাইয়া সা সংজজার সাহত পারচয় কারয়া দেন, এবং 
তাঁহার আদেশে ইংরেজবাঁণকগণ হগলাতে কৃতী স্থাপনে কৃতকার্য হন। 
ক্রমে কাশীমবাজার, মালদহ, ঢাকা প্রভাত স্থানেও তাহাদের কৃঠী স্থাপিত 
হয়। সা সৃজার নিকট হইতে তাহারা বাঞ্গলায় বনাশহঞ্গে বাণিজ্য করার 
আঁধকার প্রাপ্ত হয়। এই আধিকার প্রাপ্ত হইয়া তাহারা আপনাদের 
ক্ষমতা প্রকাশে সচেষ্ট হইয়াছল। তাহারা আপনাদের স্বজাতিসৃলভ 

স্বার্থপরতা অবলম্বন কাঁরয়া অন্যান্য ইউরোপায় বাঁণকাঁদগকে বাঁণজ্য- 
যুদ্ধে পরাস্ত কারতে আরম্ভ করে । মীরজম্মার সুব্দোরী সময়ে তাহারা 

বিনাশ:জ্কের আধকারচ্যত হইয়া বার্ধক তিন হাজার টাকা মান পে্কশ 
প্রদানে আদিষ্ট হয়। কিন্ত? অন্যান্য বাণকগণের শতকরা ৩।০ টাকা শজ্ক 
প্রদানের আদেশ থাকায় ইংরেজ বাঁণকগণের বাণিজ্যের বিশেষ কোনরূপ 
অসুবিধা ঘটে নাই। ইহার পর নবাব সায়েন্তা খাঁর শাসন প্রবাতত হয়। 
এই সময়ে তাঁহার সাঁহত ইংরেজ বাঁণকগণের সংঘর্ধ উপাস্ধত হইয়াছিল। 
আমরা নিয়ে তাহার আনঃপার্বিক বিবরণ প্রদান করিতোছি। 

ইংরেজ্জ বণিককোম্পান" বাঞ্গলায় বিনা শুজ্কে বাণিজ্য করার আধকার 
প্রাপ্ত হইলেও, প্রত্যেক নূতন সবাদারের নিকট হইতে তাহাদিগকে উত্ত 
বিষয়ের অন্দমাতি গ্রহণ কাঁরতে হইত। তাহারা সা সুজার নিকট হইতে 
'বিনাশহঞ্জেক বাণিঙ্গ্য করার যে সনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছল, নবাব সায়েস্তা খাঁর 
প্রথম সুব্দোরী সময় তান তাহা মঞ্জযর করিয়াছিলেন। ইহার পর 
ইংরেজেরা বাদসাহ আরঞ্গজেবের নিকট হইতে এক নিশান বা সনম্দ লাভ 
করে। তাহার লিখন কিছ দযর৫বোধক হওয়ায় ইংরেজ বাঁণক ও বাদসাহের 
কম"চারীদগের মধ্যে অত্ান্ত গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ইংরেজেরা নিশান 
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সোনার বাঙছগল। 

পরের এইরূপ অথ" করিয়াছিল যে, কেবল সংরাটে তাহাদিগকে শুক ও 
জিয়া করের জন্য শতকরা ৩॥০ টাকা দিতে হইবে, অন্য তাহারা 'বিনা- 
শহজ্ে বাণিজ্য করিতে পাইবে । তঙ্জন্য তাহারা "বাখ্গলায় বিনা শুঙ্েক 
বাণিজ্য করার জন্য অত্যন্ত চে্টা কাঁরতে প্রবৃত্ত হয় । কিন্তু সেই সময় 
নবাব সায়েস্তা খাঁ দ্বিতীয়বার বাঙ্গলার সুবেদার হইয়া আসেন। তান 
ও বাদসাহের অন্যান্য করম্মচারগণ নিশান পত্রের এইরূপ অর্থ করিয়া- 

ছিলেন যে, সবন্্ই ইংরেজ কোম্পানীকে সাড়ে তিন টাকা শুক ও 
জিজিয়ার জন্য কর দিতে হইবে । তদনসারে তিনি ইংরেজদিগের নিকট, 
জাঁজয়ার দাবণ কাঁরয়া বসেন । বাঙ্গলার বাণিজ্য ব্যাপারের উত্তরোত্তর 

ভ্রীবৃদ্ধ হইতোছিল দেখিয়া, এই সময়ে কোম্পানধর অধ্যক্ষগণ বাঙ্গলাকে, 
তাহাদের বাণিজ্যের একট স্বতম্ত্ কেন্দ্র করেন ও মিস্টার হেজেস তাহার 

প্রথম শাসনকর্তা নিযযন্ত হন । তৎপবে বাঙ্গলা মান্দ্রাজের অধশন ছিল । 
হেজেস বাত্গলার তদানীগ্তন রাজধানী টাকায় উপাস্ধিত হইয়া নবাক 

সায়েন্তা খাঁর নিকট গোলযোগের মামাংসার জন্য চেষ্টা করেন । এই সময় 
তাঁহারা বাঙ্গলায় একট? সরক্ষিত স্থান গ্রহণের জন্যও সচেষ্ট হন। ইহার 
পর পহনবর্র বাঙ্গলা মান্দ্রাজের অধাঁন হয়। কিন্তু বাঞ্গলার ইংরেজ 
বাঁণকগণ নবাবের কর্মচারিগণের সাহত নানা বিষয়ে গোলযোগ উপস্ধাপিত 

করায় নবাব সায়েম্তা খাঁ তাহাদের দমনে কৃতসংকল্প হন। সবাপেক্ষা' 

কাশশমবাজার কৃঠীর অধ্যক্ষ জব চার্ণক আধক ওদ্ধত্য প্রকাশ কাঁরয়া- 
[ছিলেন । সায়েস্তা খাঁ কাশীমবাজার কূঠীর কার্য বন্ধ করিয়া চার্ণকের 

প্রাত প্রহরী 'নিয্্ত করেন । কিন্তু চার্ণক তথা হইতে হগলীতে পলায়ন 
করেন। এই সময়ে ইংরেজাঁদগের সাঁহত নবাবের কর্মচারী দিগের প্রকাশ্য- 
ভাবে বিবাদ উপস্থিত হয় এবং তাহা একটা ক্ষুদ্র যাদ্ধেও পরিণত হয়। 

ইহাতে ইংরেজেরা যাঁদও আংশিক জয়লাভ কাঁরয়াছিল, তথাপি তাহারা 
তাহাদের পারণাম বিষময় ভাবিয়া হগল" পরিত্যাগ কাঁরয়া মান্দ্রাজা ভমুখে' 

যাণ্তা করে। পাঁথমধ্যে সতানূট, হিজলণ প্রভৃতি স্থানে কিছ্নাদন বাস 
কারয়াছিল। নবাব সায়েস্তা খাঁ ইংরেজ বাঁণকাঁদগের এইরূপ ব্যবহারে 
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সোনার বাঙ্গল। ছারখার়ের সুচন? 

তাহাঁদ্দগকে নীচ, কলহপরায়ণ প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করিতেন ।* 

তান এই স্বার্থপর বিবাদশশল বণিকগণকে দমন করিল্তি অত্যস্ত চেষ্টা 
কারয়াছলেন। 

সায়েস্তা খাঁর মৃত্দর পর নবাব ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গলার সাবেদার নিঘুন্ত 
হন। এই সময়ে ইংরেজাদগের প্রাত বাদসাহ আরঙ্গজ্েবের ক্রোধের শাস্তি 

হওয়ায় তাহার আদেশে নবাব ইব্রাহিম খাঁ ইংরেজদিগকে মান্দ্রাজ হইতে 
আহ্বান কারয়া পাঠান । তদনুসারে ১৬৯০ খুঃ অন্দে জব চার্ণক তাঁহার 

কর্মচারগণসহ সৃতানুটি বা কাঁলকাতায় আগমন করিয়া তথায় অক্থান 
করেন, এবং তদবাঁধ কলকাতার প্রাতষ্ঠা হয়। ইব্রাহম খাঁ, বাদসাহের 
1নকট হইতে ইংরেজাঁদগের বাণিজ্যের সনন্দ আনাইয়া দেন ; তদনসারে 
তাহারা বার্ধক তিন হাজার টাকা মানত পেস্কশ প্রদান করিয়া বাৎ্গলায় 

বাণিজ্য করার আদেশ লাভ করে। এইরপে বাদনাছের অনুমাতি পাইয়া 
ও কলিকাতার প্রতিষ্ঠা কারয়া, ইংরেজেরা বাচ্গলায় বাণিজ্য 'বিষয়ে অত্যন্ত 
ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। তাহারা আপনাদিগের স্বাথ এরূপ বুঝিত যে, 
অন্যন্য ইউরোপায় খাঁণকগণ তাহাদের সাহত প্রাতদ্বান্দিহতায় জয়লাভ 
করতে সক্ষম হইত না। ক্রমে ব্গদেশ মধ্যে তাহাদের ক্ষমতা অপারসীম 

হইয়া উঠে। তাহারা তাহাদের বাণিজ্য একচোঁয়া কারবার জন্য 
যারপরনাই চেষ্টা করিত । 

ইব্রাহিম খাঁর রাজত্ব সময়ে খঙ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম 
বছ্গে এক বিদ্রোহের সতনা হয়। সভাসংহ, রাঁহম খাঁ প্রভাত সেই 

বিদ্রোহের নেতা হয়। ইন্রাহম খাঁ তাহাদিগকে দমন কারতে অশস্ক হইলে, 
বাদসাহ স্বায় পো আজিম ও্বানকে বাঞ্গলার সৃব্দোর নিষ্স্ত কাঁরয়া 
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সোনার বালা 

প্রেরণ করেন। আজম ওমবান বিদ্রোহ শাম্ত কাঁরয়া বাঙ্গলার শাসন 
কার্ঘে ব্যাপ্ত হুন। ইংরেজেরা তাঁহাকে ১৬ হাজার টাকা নজর 'দিয়া 
সংতানটি, কালিকাতা, গোবিন্দপুর গ্রামন্ত্রয়ের ভাম ক্রয় করার আদেশ 

লাভ করে, এবং তথায় সুদ দৃগ* 'নিমণের সংচনা হয়। পূর্বে যে দুগ- 

ছিল, এক্ষণে তাহা পাঁরবাতত হইয়া ইংলণ্ডাধী*্বর তৃতাঁয় উইলিয়মের 
নামানুসারে ফোর্ট উহীলিয়ম আখ্যা ধারণ করে। এতাদ্ভম্ন ইংরেজেরা 
আজিম ও্বানের নিকট হইতে বিনা শহজ্কে বাণিজ্য কারবারও আদেশ 
প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে তাহাদের দুইটী কোম্পান এতদ্দেশে বাঁণক্যযার্থ 
উপাস্থত 'ছিল। তাহারা 'মাঁলত হইয়া পরে য্স্ত কোম্পানণ নামে 
আভাহত হয়। এইরূপে সকল বিষয়ে সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় ঝগদেশে 
ইংরেজ কোম্পানীর ক্ষমতা যারপরনাই প্রবল হইয়া উঠে । যে সময়ে উভয় 
কোম্পানী মিলিত হইয়া যন্ত কোম্পানণ নাম ধারণ করে, তাহার ছু 
পূর্বে মাশদকুলশ খাঁ কর্তক মাঁশ্দাবাদের প্রাতন্ঠা হয়, এবং তানি 

তথায় বাগলা, বিহার ও ডীঁড়ষ্যার দেওয়ান স্বরূপে অবাস্থাত কাঁরতেন। 
ইংরেজ বাঁণকগণ আপনাদিগের বাণিজ্যের পুনঃবন্দোবস্তের জন্য অন্যান্য 
বাণক অপেক্ষা অঙ্গ নজরানা প্রদান কাঁরয়া কাষেদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত 

হয়। কিল্তু তীক্ষদশ মশিদিকৃূলী তাহাদগকে সহজে কোনরূপ 

আঁধকার প্রদান করেন নাই। এই সময়ে মোগল-গোরব-তপন সান্ধ্য 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অন্তামিত হইল । ভারতাকাশে অতি অন্প কাল 
মান তাহার রন্তরাগ পারদণ্ট হইয়াছিল। আঙসমাদ্র হিমালয় মোগলের 

গৌরব বিস্তার করিয়া সাহানসাহা আরঙগঞজেব এ জগৎ হইতে চিরাবিদায় 

গ্রহণ করেন। তাঁহারই লঞ্চে সথ্গে মোগলশগৌরব বিলয় প্রাপ্ত হয়। 

কিছবাদন পর্যন্ত, তাহার ছায়ামারন ভারতবষে বিদ্যমান ছিল। আরঙ্গ- 
জেবের মৃত্যার পরেই ইংরেজাদগের চক্ষের সমক্ষে এক অভ্তপ্ব 
আলোক দেখা 'দিল। যে অদ্ধকারে মোগল-গোৌরব সূর্য মিলাইয়া গেল, 
ইংরেজ বাঁণক তাহারই মধ্য হইতে দিব্যালোক দোখতে পাইল। সে 
আলোকে তাহাদের চক্ষু ঝলামত হইয়া গেল, কিদ্ত্ ভারতবাসারা 
বাধতে পারল না ধে, সেই আলোকের মধ্যে কঠোর বন লকায়িত 
নাহয়াছে। ইহার পর ইংরেঞজ্জেরা আপনাদের বাণিজ্যের নানা প্রকার 
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সোনার বাঙলা ছারখারের সুচন। 

সুযোগ অন্ব্ষেণে প্রবৃত্ত হইল । সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতাপ্রসারেরও শ্রুটি করে 
নাই। কিল্ত মর্শিদকৃলী তাহাদিগকে উত্তমরূপ চিনতে পাঁরয়া" 
'ছিলেন। তান দেওয়ান হইতে ক্রমে নবাব নাজিম হন। ইংরেজেরা 
সহজে তাঁহার চক্ষে ধূলি নক্ষেপ কারিতে পারে নাই। কিম্তহ ভাগ্য 

যাহাদের সহায়, তাহারা সংসারে সহজেই জয়লাভে সমর্থ হয়। আরংগ- 
জেবের পরিত্যন্ত ময়রাসনে দুই একজন বাদসাহের উপবেশনের পর 
ফরখসের সমাসীন হইলেন। ভাগ্যলক্ষমী ইংরেজ বাঁণককে সেই আসনের 

পাশে টানিয়া লইয়া গেলেন। ইংরেজ চিকিৎসকের ইন্দ্ুজালে এবারও 
মোগল বাদসাহ আবদ্ধ হইয়া পাঁড়লেন, ও ইংরেজ বাঁণকের বাণিজ্যের ও 

সামাজ্যের পথ সুগম কাঁরয়া দিলেন । নিদ্নে তাহা 'বিব্ত হইতেছে । 
বাদসাহ আরঙ্গজেবের মৃত্য্যর পর হইতে ইংরেজ বাঁণকগণ আপনাদের 

বাণিজ্যের স্মাবধার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিয়াও সুচতুর মৃশিদকূলণ 
খাঁর সুতীক্ষ; দৃন্টির প্রভাবে কোনরূপে কৃতকার্য হইতে পারে নাই। 

অবশেষে তাহারা বাদসাহ ফরখসেরের দরবারে দত প্রেরণ করে । মনি 

সাহেব নেতা হইয়া দিঙ্লণতে উপাস্থত হন। তাঁহার স্গে ডান্তার হামল্টন 
নামে একজন ইংরেজ চিকৎসকও ছিলেন । বাদসাহ ফরখসেরের সাহত 

মাড়বাররাজ, আজতাঁসংহের কন্যার বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু বাদসাহ 
একটি, ব্রণে অত্যন্ত কষ্ট পাওয়ায় বিবাহের বিলম্ব ঘটিয়া উঠে। দেশীয় 
চিকৎসকগণ ইহার কোনরূপ প্রাতকার করিতে না পারায়, ইংরেজ চিকিৎ- 
সক হামল্টন বাদসাহের নিকট আহত হন। তাঁহার অশ্প-চাকৎসায় 
বাদসাহ সত্বর আরোগ্যলাভ করেন, ইহাতে বাদসাহ তাহার প্রাতি পরম 
পাঁরত,ণ্ট হইয়া খেলাত প্রদান পূবণক তাঁহার কিছু: প্রার্থনা আছে কি না 
জিজ্ঞাসা করেন। হামিল্টন তদত্তরে ইংরেজ কোম্পানীর আবেদন মঞ্জুর 

করার জনা প্রার্থনা করেন। বাদসাহ তাহাতে সম্মত হইয়া ইংরেজ 
বাঁণকাঁদগকে এক ফমান বা সনম্দ দিবার আদেশ দেন। সেই সনন্দের 
প্রথম দফায় লাখত ছিল যে, “কলিকাতার অধ্যক্ষের গ্বাক্ষারত দস্তক বা 
ছাড়পন্ত দৌখলে বাঞ্গলার সরকারী কর্চাঁরগণ কোন প্রকার ছল ধরিয়া 
উত্ত পত্রের 'লাখত দ্রব্যাদ আটক বা পরাক্ষা কাঁরতে পারিবেন না।” 
তাঁদ্ভন্ন তাহাদিগকে আরও আধকার দিবার বিষয় ভীঙ্সখত হয়। 
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সোনার বালা 

শেষোস্ত আঁধকারগুলি তাহারা মঁশপ্কলণর কৌশলে প্রাপ্ত হইতে 
পায়ে নাই। কিদ্ত্ উত্ত প্রথম দফার বলে তাহারা বঙ্গদেশে অবাধ বাণিজ? 

আরম্ভ করিয়াছিল । মৃশি'দকূলধ তাহাদিগকে নানাপ্রকার কৌশলে বাধা 
প্রদান করিয়াছলেন, কিন্তু অবশেষে ইংরেজেরা তাহাকে সম্তংষ্ট 

করিয়া আপনাদের অবাধ বাণিজ্য পারচালনে সচেষ্ট হয়। উত্ত ফমানে 
তাহারা কোন কোন বিষয়ে তাহাদের ক্ষমতা প্রকাশের জনাও আদেশ 
পাইয়াছিল। এইরূপে ইংরেজ কোম্পান” বাণিজ্য-ব্যাপারে বিশেষর্পে' 
সৃবিধা লাভ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ বগ্গরাজ্যে আপনাদের ক্ষমতা প্রকাশে 

প্রবৃত্ত হয়। মার্শদকূলীর মৃত্যযর পর তাহারা আপনাদের বাঁণজোর 
পথ আরও সংগম কাঁরয়া তুলে । এই সময়ে কোম্পানীর কর্মচারিগণ' 
এরূপ অথেপাজন করিত যে, তাহারা বিলাসিতায় মুসলমান 
বাদলাহ নবাবগণের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল |& ম্াশর্দকূলশর পর: 

যাহারা নবাব হইয়াঁছলেন, তাঁহারা ইংরেজ বণিকগণের প্রাতি তাদ্শ' 

দৃষ্টিপাত না কাঁরলেও মৃশিদাবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ নবাব আলিবার্দ খাঁ 
বঙ্গরাজ্যের শাসন দণ্ড গ্রহণ কাঁরলে বিলাসী ও স্বার্থপর ইংরেজ বাঁণকগণ 
ভাহার তঁক্ষদষ্টি আতক্লম কারতে পারে নাই। নবাব আলিবার্দ 
তাহাদিগকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, আমরা তাহার উল্লেখ কারতেছি । 

আমরা পর্বে উল্লেখ কারয়াছি যে বাণিজ্যের স্াবধা হওয়ায়। 

ইংরেজেরা দেশমধ্যে আপনাদের ক্ষমতা প্রকাশ কারতে আরম্ভ করে। 
নবাব আলিবাদ" খাঁর ন্যায় নখাত-াঁবশারদ নবাবের রাজত্বসময়েও তাহারা 

আপনাদের ক্ষমতাবি্ভারে পরাধ্মখ হয় নাই। সেই সময়ে দেশমধ্ো 

অবাধবাণিজ্যে তাহারা অন্যাম্য বণিকগণকে পরাজিত কারয়াছিল। 
[বিশেষত ফরাসীদগের সহিত তাহাদের শত্রুতা থাকায় তাহারা জাহাজাঁদ 

আঁধকার ও লুণ্ঠন এবং সচ্গে সঙ্গে অন্যান্য বাঁণকগণের প্রাতও অত্যাচার 
কাঁরতে টি কারত না। অন্যান্য বাঁণকাঁদগের প্রাতি এইরূপ অত্যাচারের 
জন্য নবাব আলিবার্দ খাঁ তাহাদিগকে সতক" কাঁরয়া দিতেন |" আরমেনীয়” 
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ণ আমরা এস্থলে নবাবের একখানি পরোয়ানা প্রদান কারতেছি 

তত 



সোনা বাঙ্গল! ছারখারের শুচন! 

'দিগের প্রাত অত্যাচারের জন্য তাহাদগকে একবার ৯২ লক্ষ টাকা 

জরিমানা দিতে হইয়াছিল।* নবাব আলিবার্দ খাঁর রাজন্বকালে অন্ত- 
বাণিজ্য ও বহিবাণিজ্য উন্নাতর চরম সখমায় উপনীত হইয়াছল। 
সবাপেক্ষা কাপনি বন্মের বাণিল্জযই প্রাপাদ্ধ লাভ করে। তাঁহার রাজত্ব- 
কালে তদ্ত্বায়েরা অবাধে আপনাদের ব্যবসায় পরিচালন কারত। 
তাহাদের প্রাত সরকার হইতে কোন রূপ অত্যাচার হইত না। ইংরেজ, 

ফরাসী, ওলম্দাজ, আমেনীয়। মোগল প্রভৃতি নানা দেশীয় লোক এ 
সমস্ত বন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া জলপথে ও ম্থলপথে দেশ দেশান্তরে প্রেরণ কারত। 

তিজ্জন্য বাণিজ্যের উত্তরোত্তর শ্্রীবাদ্ধ হইতে থাকে। ইংরেজ বাণিকগণ কেবল 

আপনাদেরই সুযোগ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয় । এই সময় বগদেশে ও ভারতের 

অন্যান্য স্থানে তাহাদের ক্ষমতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিতোছিল । অতএব 

কেবল যে তাহারা এদেশে বাণিজ্য-ব্যাপারেই লিপ্ত থাকবে নবাব আলিবার্দ" 
'তাহা মনে করেন নাই । তান বাস্ধতে পাঁরয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা কালে 
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নোগাব বাজল। 

প্রাজারাজ্য ব্যবসায়” আরম্ভ করিয়া সমস্ত ভার্তক্ষেত্রকে বাণিজ্যাগার 
করিয়া তাঁলবে। 

“সামান্য বাঁণক এই শব্লুগণ নয়, 
দেখিবে তাদের হায়, 
রাজারাজ্য ব্যবসায়, 

[বিপণী সমরক্ষেত্র অন্ন বানিময়।” 

সচতূর তীক্ষদশণ নবাব আঁলবার্দ' খা ইহাই বৃঝিয়াছিলেন। তাই 
তিনি অধদ্তিম কালে ফ্বীয় স্নেহপান্ন ও উত্তরাধিকারী সরাজউদ্দৌলাকে 
এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে, “ত্বাস যেরূপে পার প্রথমে এই ইংরেজ 
বাঁণকাঁদগকে পদদাঁলত কাঁরবে ; নত্বা তোমার রাজ্য স্থায়ী হইবে না। 
আম জীবিত থাকিলে, উন্ত কার্ধ সম্পন্ন করিতাম। ইংরেজেরা এতদ্দেশে 
অথোপাজনের জন্য আসিয়াছে । রাজ্যালপ্সা ও অর্থাপপাসা থ্ষ্টান- 
'দিগের অস্তরের বিষয় । তাহারা এম্বারক উপদেশ মান্য করে বাঁলয়া বোধ 
হয় না। তাহারা অনদ্তজীবন বা অবিনশ্বরত্থে ঝিবাস করে না। তাহারা 

যে সমস্ত সাধু উদ্দেশ্য বিদ্বাস করার ভান করে, তাহারই বপরাতাচরণ 
করিয়া থাকে ।' এই সমস্ত বিষয় নির্দেশ করিয়া তান ইংরেজাদগকে 
দমন কারবার জন্য সিরাজকে উপদেশ দিয়া যান।*% সিরাজ তাঁহার উপদেশ 
পালনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিশ্তদ পাঁরণামে এক ভাষণ বড়যন্ছে 
নিপাত হইয়া 'তাঁন শান্তহীন হইয়া পড়েন ও ইংরেজরা প্রাধান্য লাভ 
করিয়া সোনার বাগলা ছারখার করতে প্রবৃত্ত হয়। আমরা নিম্নে তাহার, 
উজ্জেখ কাঁরতেছি। 
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মোনার বাল! ছারখারের সুচনা? 

আমরা পূর্বে বালয়াছি যে ইংরেজেরা বাঁণিজ্য বিষয়ে নানাগ্রকার 
লুযোগ প্রাপ্ত হওয়ায়, ক্রমে কমে আপনাদের ক্ষমতা প্রচার কাঁরতে আরন্ভ 
করে। সায়েস্তা খা? মুর্শিদকূলী খাঁ, বা আলিবদি" খাঁর ন্যায় নবাবগণের 
তাক্ষুদৃষ্টি তাহাদের উপর নিপাঁতত হইলেও তাহারা আপনাদের প্রাধান্য 
সংকোচের কথা দূরে থাক্ক বর উত্তরোত্তর বাড়াইয়া ভালয়াছিল। 
নবাব আলিবার্দ খাঁ তাহা সন্দর রূপে বঝিতে পারিয়াছিলেন বালয়াই 
সিরাজকে এইরূপ উপদেশ 'দিয়া যান। এই সময়ে ইংরেজেরা কাঁলিকাতার 

দুগাঁদ সুদঢ় কাঁরয়া আপনাদের ক্ষমতা বদ্ধমূল কারতে সচেষ্ট হয়। 
সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ কাঁরয়াই ইংরেজাঁদগের ক্ষমতা হত়াসের জন্য 
সচেষ্ট হইলেন। তান ইংরেজাদগের প্রাত প্রথমে এই তিন আদেশ 

পাঠাইলেন_-(১) তাহারা তাহ।দের নবগঠিত দুগণপ্রাকারাদ ভাাঁমসাৎ 
করিবে। (২) নবাবের অধীনস্থ কোন লোককে স্থান দান কাঁরবে না। 

এবং (৩) তাহারা দস্তক অরাঁৎ বিনা শহজ্ে দ্রব্যার্দর আমদানি রপ্তানির 

আদেশ পাওয়ার জন্য সরকারের যাহা ক্ষাত কারয়াছে তৎসমদায়ের পারণ 

কারবে। ইংরেজেরা তাহাতে কর্ণপাত না করায় নবাব সিরাজউদ্দোলা 
প্রথমে কাশীমবাজার কৃঠী আঁধকার কারয়া কলিকাতা আক্রমণে অগ্রসর 

হন। কাঁলকাতার অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেব কূক্কুরের ন্যায় পলাইয়া যান। 

10] 17101)69. [6 13 11161] 0৮)9০1১ ৪11 (16 16010106909 ০0109 11616 (০0 
01101) 1106156155১ 200 01] 1016151)99 01 7011205 00116555 91661) 
01)517 101059) (1795 118৬5 96126011165 ০০9101/ 01016 11106 5100 01৬15. 
1175 8903 01 119 1060115 9০667) (10610. [০৮6 ০1 ৫০)10101 2100 
£০10 10401) 1910 [51 1010 01 06 50019 01 0106 01011511915 4110 (1611 
8০0101)9 178৬6 1010018117100 061 911 01)6 129,50১ 110৬7 11601601759 16891 
(116 651016555 7915061269 01165 £9০51%60. 11010 0১০৫, 7169 ৮০11৪৬০1791 
[019 116 2110. 117110017191109 ড51)1018 15 01911) 10 3181). 05 01061, 
16861811010, 11769 801 11 06981706 ০1 0116 £০০৫ 10111011155 11365 
জ9010 10161617019 06115৬০6, 7115 50109 1600০6 [196 151081151) 00 0176 
90928010101) ০01 519৬৩55 2110. 80161 (17617 1001 10 1)9%৩ 909001169 ০01 
৪0101615, [1 900 ৫০ (175 ০01106% 111 ১৩ 0115119 200 10 085. 
106) 70,৩56, ৪16 ০০19 485 851708 11161 1201109 ৪100. 0961 
7016) 282135 1121 1165 11061055165 385 45 0105 19%/ & 012৩ 1৭1091- 
[71219 ৪৫5 0015 0০ 0০ 15511591060. 09 101০৮ 

(420 2719175 2060 ০81 1090101251 2910006 00 06186 9574) 

৩৯ 



সোনার বালা 

কিশ্ডু তাঁহার সহকারী হলওয়েল দূগে অবস্ধাতি করিয়া নবাব-সৈন্য 
কর্তৃক বন্দী হন। অবশেষে তান শখ্খলাকধ হইয়া মূশিপাবাদে নাত 

হইয়াছিলেন। কাঁলকাতা পতানের সংবাদ মান্দ্রাজে পেশীছিলে আড্মিরাল 
ওয়াটসন ও কর্নেল র্লাইব কলকাতা প.নর্দ্ধারের জন্য সমাগত হুন। 
ওয়াটসন সাহেব কেপ্টনামক জাহাজ হইতে নবাব পসিরাজউদ্দৌলাকে এই- 
রূপ ভাবে পত্র লিখিয়াছিলেন, “ইংলণ্ডে'বর আমাকে ইন্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
বাঁণজ্য ও তাঁদ্বষয়ক আধকারাদি রক্ষা করার জন্য ভারতবষে" প্রেরণ 
করিয়াছেন। আমার রাজার প্রজাবগ" কর্তৃক বাণজ্য ব্যবসায়ে মোগল 
সাম্রাজ্যের যে কিরূপ উপকার হইয়াছে, তাহার উচ্লেখ নিষ্প্রয়োজন। 

[কম্তু দুঃখের বিষয় আপাঁন বহাসংখ্যক সৈন্য সমাভব্যাহারে উদ্ত 
কোম্পানীর কৃঠী আক্রমণ কয়া তাহার কর্মচারিগণকে বিভাঁড়িত, বদ্দী 
ও তাহাদের সমস্ত লণ্ঠন ও অনেককে মত্য্যমখে পতিত কারয়াছেন। 

আম উতন্ত কোম্পানীর কমণ্চাঁরগণকে তাহাদের কৃঠগতে স্থাপন করিবার 

জন্য আগমন কারয়াছ, এবং আশা কার, আপাঁন তাহাদের অতণত 
আঁধকারসমহে পনঃ প্রদান কারতে ইচ্ছুক হইবেন। ইংরেজেরা আপনার 

রাজ্যে অবাস্থাত করায় কিরূপ উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা আপান 
অবশ্য জ্ঞাত আছেন। তঙ্জন্য আম নিঃসংকোচে আশা কার, তাহাদের 

যে সমস্ত ক্ষাত হইয়াছে, আপাঁন তাহা পূরণ করিবেন ; এবং তদ্দারা 

সমস্ত গোলযোগের নিষ্পান্ত কাঁরয়া ইংলণ্ডাঁধপের সাহত সধ্য-সন্নে 

আবদ্ধ হইবেন ।” * ওয়াটসনের পণ্ন পাইয়া নবাব সরাজউদ্দোৌলাও 
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সোনার বাঙ্গল! ছারখাবের সুচনা 

"তাহার এক স্দৃত্তর প্রদান কারয়াছলেন । আমরা এস্ধলে ভাহারও মর্ম 
প্রদান করিতোছি। নবাব 'লীখয়াছলেন যে, “শ্রাপাঁন আমাকে 'লাখয়াছেন 
যে আপনাদের রাজা ভারতে কোম্পানীর বন্দোব্তাী স্থান ও বাবসায় 

বাণজ্য ও অন্যান্য স্বত্বাধকারাদির রক্ষার জন্য আপনাকে পাঠাইয়াছেন। 

আপনার পর্ন প্রাপ্তিমান্ন আমি তাহার উত্তর দিয়াছিলাম, বোধ হয় সে 

পত্র আপনার নিকট পেশীছে নাই, তঙ্জন্য আম পুনরায় লিখিতোছ। 
আম আপনাকে জানাইতোছি যে, কোম্পানীর অধ্যক্ষ রজার ড্রেক আমার 

আদেশের বিরদ্ধাচরণ করিয়াছে এবং আমার ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ 
করিয়াছে । সে দরবারের পরাক্ষা হইতে পলায়ত বাদসাহের প্রজাদিগকে 

আশ্রয় দান কাঁরয়াছে । আমও তঙ্জন্য তাহাকে শাস্তি প্রদান কারতে 

ইচছহক হইয়া তাহাকে দেশ হইতে বিতাণ্ডিত কাঁরয়াছি। যাঁদ কোম্পানী 
অন্য অধ্যক্ষ নিয,ন্ত করেন, তাহা হইলে আমার তাহাদিগকে পাবের ন্যায় 

বাণিজ্য করিতে আদেশ দিবার ইচ্ছা আছে। এতদ্দেশের ও তাহার 
আধবাসীদগের কল্যাণের জন্য আপনাকে এই পনর 'লাঁখতোছ । ঘাঁদ 

আপাঁন কোম্পানীর. পুনঃ স্থাপনের ইচ্ছা করেন তাহা হইলে আর 

একটি অধ্যক্ষ নিযুস্ত করুন; তাহা হইলে তাহারা পূর্বে যে বাণিজ্যা- 
ধিকার ভোগ কাঁরত, আমি এক্ষণে তাহাদিগকে তাহাই প্রদান কারব। 

যাঁদ ইংরেজেরা বাণিকগণের ন্যায় ব্যবহার করে এবং আমার আদেশ মান্য 
করে, তাহা হইলে তাহারা 'নশ্চয়ই আমার অন্রহ, আশ্রয় ও সাহায্য লাভ 

করতে সমর্থ হইবে ।** ইহার পর আডমিরল ওয়াটসন: ও কর্নেল 
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সোনার বাজল! 

ফ্লাইব কলিকাতা পুনরধিকার কাঁরলেন। সিরাজউদ্দৌলা কাঁলকাতায় 
আসিয়া তাঁহাদের নিকট পরাস্ত হইয়া এক সাঁপ্ধপন্ন 'লিখিয়া 'দিলেন। 
তাহার একটি দফাতে 'লাখত ছিল যে, বগদেশে জলপথে ও স্ঘলপথে থে 
সমস্ত মালামাল ইংরেজাঁদগের দস্তক লইয়া যাতায়াত কাঁরবে, তাহাদিগের 
প্রাত ঘাটওয়ালাঃ চৌকদার বা জমিদারেরা কোন রূপ কর বা শহুঙ্ক ধার্য 
কারতে পারিবে না। ইহার পর তান জমণদার ও তাহার কর্মচারগণকে 

ইংরেজাদগের বাণিজ্যের জন্য সাহাযা করিতে পরওয়ানা দেন। এই আদেশ 

হইতেই বাঞ্গলার সর্বনাশের সন্ত্রপাত হয়। ইংরেজেরা যথেচ্ছ ব্যবহারে 
দেশণয় শিঙ্পগণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। বাষ্তাবক এই সময় 

হইতে সোনার বাত্গলা ছারখারের সনা হয়। আমরা পরে এ বিষয়ের 
বিন্তত আলোচনা কাঁরব। 

নবাব 'সিরাজউদ্দৌলার সাহত ইংরেজদের স্ধি স্থাপিত হইল বটে, 
কিন্তু তাহারা তলে তলে আপনাদের ক্ষমতা প্রচারের চেষ্টা পাইতে 

২৮০০ 11116 106 001 016 10176 5০০1 20195161: 5912 9০00. 11000 
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সোনার বাঙগল। ছাবখারের চন? 

লাগিল। নবাবের আদেশপন্ত্রে যেমন তাহারা দেশমধ্ো অবাধ বাঁণজ) 
আরম্ভ করিয়া অত্যাচারের মত প্রবাহিত কারল, সঙ্গে সঙ্গে রাজনোতিক 
ব্যাপারেও তাহারা প্রাধান্য লাভের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে ইহারা হুগলী 
আধিকার করিয়া ফরাসণীদগের নিকট হইতে চম্দননগর আঁধকার করে। 
অবশেষে নবাব সরাজউদ্দৌলার সাঁহত রাঁতমত গ্রাতপবাদ্দহতায় প্রবৃত্ত 
হয়। তাহাদিগকে এরূপ অসাম সাহসণ দোখয়া বাঞ্গলার কাঁতিপয় 
কুলাঞ্গার সিরাজের বিরুদ্ধে এক বড়যন্বের অবতারণা করিয়া ইংরেজদিগের 
সহায়তা লাভে সচেষ্ট হয়। তাহাদের সাহায্য লাভ করিয়া ইংরেজবাণক 
নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যৃত করিতে ইচ্ছা করে। বাঞ্গলার উত্ত 
কূলাঙ্গারগণ ভাঁবয়াছিল যে, ইংরেজ বাণক বৎগদেশে প্রাধান্য স্থাপিত 

করিতে পারিলে, বাঙগলায় অশেষ প্রকার কল্যাণের প্লোত প্রবাহিত হইবে । 

ইহা মনে কাঁরয়া তাহারা সিরাজের বিরদ্ধে ইংরেজ দিগকে আহ্বান করিয়া 

তাহাদের সহায়তায় প্রবৃত্ত হয়। 'কিম্তু তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে” 

ইংরেজ বাঁণক প্রথমে তাহাদের সহায়তা লাভ করিয়া পরে তাহাঁদগকে 
পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ কারবে। ইহার পর পলাশীর বশাল প্রাণ্তরে 
নবাব সিরাজউদ্দৌলার সাঁহত ইংরেজাদগের একাঁট রহস্যময় রণাভিনয় 
সংঘটিত হইল। ষড়যন্ত্রকা'রগণের কৃহকে সিরাজ রণম্থল পাঁরত্যাগ কাঁরয়া 
সাধের মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া পলায়ন কারলেন। অবশেষে ধৃত হৃইয়। 
মুর্শিদাবাদে নীত হইলেন । এই স্থানে ভাহার জীবনের যবাঁনকা পাঁতিত 
হইল। ইংরেজ বাণক মীরজাফরকে ক্রীড়া পৃতৃ্ল কাঁরয়া সিংহাসনে 

বলাইল, এবং তাঁহার নিকট হইতে এক বিদ্তণণ জাঁমদারী লাভ করিল” 
তাহাই বর্তমান ২৪ পরগণার মূল । তগব্যত্তণত বাণিজ্য বিষয়ে নানাপ্রকার 
সাবিধা লাভ করিয়া দেশমধ্যে শিঞ্পিগণের প্রাত ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ, 

কারল। মীরজাফরের প্র মীরণ একটু স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা কাঁরয়া- 
ছিল। ভজ্জন্য মীরকাসেমের নিকট ইংরেজেরা বাৎ্গলার সিংহাসন বিক্রয় 
করার চেষ্টা করে। উভয়ে মিলিত হইয়া মণরণকে এ জগৎ হইতে অপসৃত 
করার বন্দোবস্ত হইল । মরণ এ জগৎ হইতে চির ব্দায় লইলেন। রাষ্ট্র 
হইল, বঙ্জাঘাতে তাঁহার মৃতত্য হইয়াছে । কদ্ত্ তাঁহার মৃত্য আজও 
এঁতিহাসিকগণের নিকট রহস্যময় হইয়া রহিয়াছে। [কিছুদিন পরে 
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"সোনার বাঙগল! 

মীরজাফরকে িংহাসনচয্যত কারয়া মীরকাসেমকে স্থাপন করা হুইল। 
'স্ভাহার পর আবার তাহার সহিত ঘোরতর সংঘর্ষ উপাম্থত হইল। তাহার 
মূলও এ বাণিজ্য ব্যাপার । আমরা নিয়ে তাহা বিবৃত করিতেছি। 

মরকাসেমকে সিংহাসন প্রদান কারয়া কোম্পানশর কর্মচারগণ দেশ- 
মধ্যে আপনাদের অনেক প্রাধান্য [ব্তারে সচেন্ট হয় । কোম্পানীর বাঁণজ্য 
ব্যতীত তাহারা আপনাদের গুপ্ত ব্যবসায়ের পরিচালনাও আরম্ভ করে। 
এই উভয় প্রকার বাণিজ্যে ঝ্গদেশে এক ভীষণ অনথ উপস্থিত হয়। 

ইংরেজ বাণকগণ এতদ্দেশের দ্বব্যারদির এত আধক পারমাণে শোষণ আরম্ভ 
করে যে, এ দেশের অধিবাসগণ অন্যান্য বাঁণকগণের নিকট আধক মূল্যে 

প্রব্যাদ বিক্রয় কাঁরতে পারিত না। আপনাদের বাঁণজ্যের স্যাবধার জন্য 
ইংরেজেরা কলিকাতা কাউন্সিল হইতে এইরূপ এক নিয়ম জারি করে যে, 
তাহাদের অনমাতি পন্ত লইয়া বিনা শুঙ্কে সমস্ত পণ্য দ্রব্যের আমদানী 

রপ্তানী হইতে পারবে । কিন্তু অন্যান্য লোকাঁদগকে আঁধক পাঁরমাণে 
শুক প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ নিয়ম প্রচারিত হওয়ায় অনেক নৌকা 

ব্রিটিশ নিশান ও ইংরেজ 'সিপাহণর পাঁরচ্ছাদফুন্ত লোক লইয়া যাতায়াত 
করিত ও নবাবের কমচারীদগের অনুসন্ধান হইতে নিষ্কৃতি পাইত। 
এইরূপ অবাধ বাণিজ্যে সমস্ত ব্যবসায় তাহাদের একচেটিয়া হুইয়া উাঠল। 
দেশীয় ব্যবসায়িগণ ক্রমে ক্রমে অর্থহীন হইয়া ধ্ংসমৃূখে পাতিত হইতে 
লাগিল। নবাবের রাজস্বেরও যথেন্ট ক্ষতি হইতে আরম্ভ হইল, এবং 
সাধারণ বাঁণকগণ ব্রিটিশ নিশান ও ইংরেজ সিপাহণর পারচ্ছদ ধারণ কাঁরয়া 

অবাধে বাঁণিজ্যকার্য চালাইতে লাগিল। যেস্থানে নবাবের কর্মচারিগণ 

'অনুমতি পত্রের অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা কাঁরয়া ছিল, তাহারা অমানি তাহার 
শনকটস্থ ইংরেজ কৃঠর অধ্যক্ষ কর্তৃক ধৃত হইয়া ঘৎপরোনাস্তি লাঞ্থনা ও 

"অবমাননা ভোগ কারতে বাধ্য হয়। 

এইরূপে রাজম্বের ক্ষতি হওয়ায় মণরকাসেম কাঁলকাতা কাউীন্সলে 
বারংবার 'লাখয়া পাঠাইলেন। কিম্তু কাঁলকাতা কাউন্সিল তাহাতে 
কর্ণপাত কাঁরলেন না। গবর্ণর ভা্সিটাট' কলিকাতা কাউীণ্সিলের সভ্য- 
ধ্দগকে এ. বিষয়ে বিবেচনা কাঁরতে বাঁলয়া দিলেন। কিম্তু তাঁহার 
এমনমরোধও গ্রাহ্া হয় নাই। অবশেষে কাঁলকাতার সভ্যগণের পরামর্শে 
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সোনার বাঙ্গল৷ ছার্খারের সুচনা: 

ভাপ্সিটার্ট নবাবের সাঁহত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত গোলযোগের মীমাংসার 
জন্য মুখ্গেরে নবাবের নিকট গমন করেন । তথায় তিনি নবাবের সাঁহত 
এইরূপ বন্দোবস্ত কাঁরয়া আসেন যে, যেখানে ইংরেজেরা শতকরা ৯. 
টাকা শংজ্ক দিবেন, তথায় দেশশয়াদগকে শতকরা ২৫. টাকা দিতে হইবে, 
এবং ইংরেজাদগের অনুমাতি পত্র ইংরেজ অধ্যক্ষগণের স্বাক্ষারত হইয়া 

নবাবের রাজস্ব কর্মচারিগণ কর্তৃকও পুনঃ স্বাক্ষরিত হইবে । ভাদ্জিটাট 

মুঙ্গের হইতে কাঁলকাতায় আদ্সিয়া কাউন্সিলে এই সমস্ত বিবৃত 
করিলেন । 'কম্তু সভ্যগণ সে প্রস্তাবেও সম্মত হইলেন না। তাঁহারা 

কেবল লবণের জন্য শতকরা ২॥০ টাকা শুজ্ক দিতে চাহিলেন ; এবং 
যেখানে তাহাদের লোকের সাঁহত নবাবের গোলযোগ হইবে, ইংরেজ- 
অধ্যক্ষেরাই তাহার বিচার করিবেন বাঁলয়া প্রকাশ কারলেন। 

মধরকাসেম কাডীপ্সলের এইরূপ মত শুনিয়া অত্যন্ত 'বিরস্ত ও ক্রুদ্ধ 

হইলেন। অতঃপর তিনি রাজ্য মধ্যে বিনা শহল্ে বাণিজ্য কারবার জন্য 

কি দেশীয় কি বিদেশীয় সম্ত বণিকাঁদগকে আদেশ দিলেন । ১৭৬৩ 

খঃ অব্দ, ২২এ মার্চ তারথে তান কাঁলকাতা কাউদ্সিলে এই সংবাদ 

লাখয়া পাঠান। তান 'লাখয়া দিলেন যে, “ইংরেজ গোমস্তাদগের 
অত্যচারের জন্য এক কপর্দকও শন্জক আদায় হয় নাই। তাঁহারা আমার 
কোন কোন কর্মচারীর সাহত গোপনে যোগ করিয়াছেন এবং কাহারও 

কাহারও নিকট হইতে জারমানা আদায় করিয়াছেন। যে সকল ব্যবসায়ী" 
দিগের শুক দেওয়া কর্তব্য তাহাদের মধ্যে অনেকে আপনাদের আশ্রয়ের 
জন্য বিনা শুঞ্গে ব্যবসায় চালাইতেছে। এই কারণে আম একেবারে 
শুজক উঠাইয়া 'দিয়াছ ও চৌকি সকল তালিয়া দিয়াছি। কারণ, কেবল 
এই শুচ্কের জন্য বনা কারণে কেন আমার আচরণ নিশ্দিত হইবে ? যদি 
আমার কোন কম'চারী শুঙ্গের জন্য পাঁড়াপাঁড় করে, আমি তাহাকে 

কঠোর শাস্তি প্রদান করিব ॥। আপনারা ফমান ও সনন্দের উপর যে 
আঁধকার স্থাপন কারতে চাহেন, সে বিষয়ে আমার বন্তব্য এই যে, আমিও 
এতদ্দেশে বিশ দ্লিশ বংসর আছি এবং তাহাদের বিষয়ও বিশেষরূপে জ্ঞাত 

আছি। আপনাদের স্মরণ করা কর্তব্য যে, নবাব মশরঞ্জাফর খাঁর লময়' 

পর্যন্ত আপনাদের গোমস্ভারা কয়েকটি মান দ্রব্যেরই ব্যবসায় কাত 
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'মোনার বাঙ্গলা 

খাদ আপনাদের সাঁহত আমার হথ্যতা স্থাপিত হইয়াছিল, তথাপি 
আপনারা গৃহনিমাণাদির জন্য দশটি বা বিশটি বাহাদুর কাম্ঠ আনিতে 
পারিতেন না। কিন্তু এক্ষণে আমার রাজত্বকালে আপনাদের গোমস্তারা 
এত অধিক গোলযোগ ও এত ক্ষাত কাঁরয়াছে যে, আম তাহাদের সংখ্যা 
কারতে অক্ষম। এই সমস্ত ব্যাপার হইতেই বিবেচনা কাঁরবেন যে, কে 
অত্যাচার ও কেই বা অত্যাচারগ্রস্ত ?%%* ইংরেজ কমণচারিগণের 
স্বাথপরতা ও অত্যাচারের জন্য নবাব মীরকাসেম যে শুঙ্ক গ্রহণের 

নিষেধাজ্ঞা প্রচার কায়াছিলেন, তাহা তাৎকালক কোন কোন বিবেক- 
বৃগ্ধিপরায়ণ ইংরেজ কর্মচারণও, উচ্লেখ কারতে ভ্রুটি করেন নাই। 
মধরকাসেমের রাজত্বকালে ভাশ্সিটার্ট সাহেব কিকাতার গবর্ণর ও 

কলিকাতা কাউন্সিলের সভাপাঁত ছিলেন। তানি ও ওয়ারেন হেন্টিংস 

সাহেব নবাবের শুঙ্ক রহিত করার আদেশের নিন্দা করেন নাই ।* 
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ম্বোনার বাঙগল। ছারখাবের তুচনা 

বা্গলার অন্যতম গবর্নর ভেরেলেন্ট সাহেবও স্পন্টাক্ষরে বাঁলয়া- 
শছলেন যে +তাহাদের বনা শুজ্কে বাণিজ্যের ও নবাবের লোকজনের 

প্রাতি তাঁহাদের কর্মচারিগণের অযথা অত্যাচারের জন্য মীরকাসেমের 
সাহত যুদ্ধ উপাস্ধিত হইয়াছিল।* ইহার পর মীরকাসেমের সাঁহত 
ইংরেজদিগের যংদ্ধ বাঁধয়া গেল। কাটোয়া, 'গারয়া, উধুয়ানালা প্রভাতি 
ক্থানের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মরকাসেম অবশেষে ফাঁকরণ গ্রহণ 
কারলেন। বধ মীরজাফর আবার কিছুদিনের জন্য গিংহাসন 
পাইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র নজমউদ্দৌলা নবাব 
নাজিম হইয়াছিলেন। ই*হার সময়ে কোম্পানী সাহ আলম বাদসাহের 
নিকট হইতে বাঞ্গলা বিহার ও উীডধ্যার দেওয়ান লাভ করেন। এই 

দেওয়ানী লাভের পর হইতে ক্রমে তাঁহাদের ক্ষমতা দেশমধ্যে বদ্ধমূল হইয়া 
পড়ে। এত দিন যাহা আঁনশ্চিত ভাবে ছিল, এক্ষণে তাহা সুনিশ্চিত 

হইয়া উঠিল। দেশের রাজম্ব সংগ্রহের ভার পাইয়া তাহারা দেশমধ্যে 
যথেচ্ছভাবে ঝ।ঁিজ্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের অত্যাচারে দেশয় 

শাজ্পগণ্র বিলোপ সাধন হইতে আরম্ভ হইল । তদ্তুবায়কূল নির্মল 
হইল । অনেক দ্রব্যের একচোটয়া ব্যবসায়ে অন্যান্য বাঁণকাঁদগেরও সর্বনাশ 
উপস্থিত হইল । তাহার পর তাঁহারা রাজ্োর শাসন ভার গ্রহণ কারয়া রাজা 
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সোনার বাঙ্গলা 

হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশমধ্যেও নানাপ্রকার অত্যাচারের স্রোত- 
প্রবাহত হইল । সোনার বাগ্গলা ছারখার হইয়া গেল। পর প্রবন্ধে আমরচ 

তাহা ক্রমে ক্রমে দেখাইতে চেপ্টা কাঁরব। 

৪৮ 



সোনার বাঙ্গল। ছারখার 

বাণিজ্যলক্ষমীর কল্যাণবর্ষণে বিশ্বাবজয়ণ হইয়া সচত্রর ইংরেজবাঁণক প্রথমে 

বা্গলার সর্বেসবাঁ হইয়া পরে তাহার রাজরাজেশ্বর হুইয়া উঠিল । বাণিজ্য- 
যদ্গধে সকলকে পরাজিত কারয়া ক্লমে রাজনোৌতক ক্ষেত্রেও তাহাদের 

প্রাধান্য 'বিদ্তৃতত হয়। সোনার বাঙ্গলার মোনার সিংহাসনে তাহাদের 
অনেক দিন হইতে লোল.পদ্ষ্টি নিপাতিত হইয়াছিল, ক্রমে সেই দৃষ্টি 
তীক্ষ, হইতে তীক্ষুতর হইয়া না জান কি ইন্দুঙ্জাল-বলে তাহাকে করায়ত্ত 
করিয়া ফেলিল। পলাশীপ্রাণ্তরে সিরাজের গৌরব-নিশান ধ্ল্যবল্যাণ্ঠিত 

হইলে ইংরেজ বাঁণক সোনার ৰাঙ্গলার সোনার সিংহাসন আঁধকার কাঁরয়া 
বসে। কিন্তু কিছুকাল পধণ্ত তাহা উচ্চ মূল্যে বিক্য় কাঁরয়া 

অবশেষে নিজেরাই তাহাতে উপবেশন কারল। একহস্তে রাজদণ্ড ও 
অপর হস্তে মানদণ্ড ধারয়া ইংরেজ বাঁণক বঙ্গদেশে, ব্গদেশে কেন 
সমগ্র ভারতবর্ষে, আপনািগের শাসননীতি প্রচার করিতে লাগিল। 

রাজনীতি ও বাঁণকনীত মাশ্রত এই অপ্দব' শাসননীতি ভারতের গৃহে 
গৃহে প্রচারত হইতে আরম্ভ হইল । নবাব-বাদসাহের বিস্তৃতরাজ্য 
হইতে শিজ্পব্যবসায়ণর ক্ষদ্র নিকেতন পর্যশ্ত তাহার সংবাদ দিন দিন 
প'হাছতে লাগল । একাদিকে [বি্ববিজ্রয় সেনাপাঁতগণ রাজ্যাধিকারে 
প্রোরত হইতে লাগিলেন, অপর দিকে দিগ্বিজয়ণ গোমস্তাগণ পণ্যঙ্ুব্য 
করায়ত্ত করিবার জন্য দলে দলে ছুটিতে লাগল । একদিকে অম্দ্রাঘাতে 
রাজ্য আধকৃত হইতে লাগিল, অপর দিকে কশাঘাতে পণান্রবা সংগৃহীত, 
হইতে আরম্ভ হইল। আর্তনাদ ও রন্তপাত উভয় দিকেই চাঁলিয়াছিল। 
এমন বিচিন্ন শাসননীত জগতের আর কোন হীতহাসে দৌখতে পাওয়া 
যায় কিনা বলিতে পার না। রাজনশীত ও বপকনীতি মিশ্রিত এই. 
অপর শাসননশীত ইংরেজ ইন্টইপ্ডিয়া কোম্পানীর গ্বার্থ পরজ্কাপতর্ণ 

৪৯ 
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সোনার বাঙলা 

মফ্তিত্কেরই নব আঁবদকার। ইংলগ্ডের মহাসভা কিন্তু শেষ পর্যশ্ত 
এই বানর নাতর সমর্থন কাঁরতে পারেন নাই। সে যাহা হউক এই 

'নবাব্কৃত নীতবলে কোম্পানী বাহাদুর বা তাহাদের ধূরদ্ধর কর্ম- 

চাঁরগণ সোনার বাঙ্গলায় যেরূপ অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত কাঁরয়াছিল, 
তাহা পাঠ কাঁরতে শরারে রোমহ্ষণ উপস্থিত হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 

তাহাদের আভনয়ের কথা অনেক হাতহাসে লিখিত আছে, কিপ্ত্ বাণিজ্য- 

জগতের সেই ভয়াবহ চিন্ত্র সাধারণতঃ দৃষ্টিগোচর হয় না। আমরা এস্খলে 

তাহারই একটি সংক্ষপ্ত চিন্র প্রদান কারতেছি। এরূপ চিন্ত্ জগতের 
ইতহাসে বিরল বাঁলয়াই আমাদের বিবাস। 

বাদমাহ সাহআলমের 'নিকট হইতে বাধ্গলা, বিহার, ডীঁড়ষ্যার 
দেওয়ানী লাভ কারয়া কোম্পানণ বাহাদুর সোনার বাঙগলার প্রকৃত প্রভ্ 

হইয়া উঠিলেন। নবাব নাজিম নামমান্র আপনার আস্তত্ব রাখিয়া 
তাঁহাদের আদেশ পালনে রত হইলেন। আমরা পূর্বে বালয়াছি যে, 

ইংরেজ বাঁণক বহ্যার্দন হইতে আপনাদের ক্ষমতা প্রচারের চেষ্টা কারয়া- 

ছল । নানাপ্রকার উপায় অবল্দ্বন করিয়া পরে তাহারা সেই চেষ্টাকে 
ফলবতণ কাঁরয়া তুলে। যাঁদও পলাশণ যুদ্ধের পর হইতে বঙ্গদেশে 
তাহাদের ক্ষমতা প্রচারিত হয়, তথাপি কিছুদিন পযস্ত তাহারা আপনা- 

দের ক্ষমতাকে সং্কৃচিত কাঁরয়া রাখয়াছিল। দেওয়ানশ গ্রহণের পর 
হইতে সেই ক্ষমতা একেবারে প্রসারিত হইয়া পড়ে। রাজস্বসংগ্রহের 
সম্পূর্ণ ভার আপনাদের হস্তে লইয়া ইংরেজ কোম্পানী সোনার বা্গলার 
দ্রপ্ডমহণ্ডের কা হইয়া উঠে। রাজস্বসংগ্রহের সঙ্গে সথ্গে তাহারা 

আপনাদের পর্ববাণিন্্য ও ব্যবসায়ের পরিচালনে মারপরনাই যত্বুশীল 
হয়। কিন্তু সেই বাণিজ্য পারচালনের জন্য কোম্পানীর কম'চাঁরগণ 
ব্গদেশে যে সমন্ত অত্যাচার প্রবারত কারয়াছিল, তন্দ্রা দেশায় 
ব্যবসায়ী ও শিল্পকলের সর্বনাশ সাঁধত হয়। একাদকে রাজস্ব 

কর্মচারিগণ আপনাদের রাজস্বসংগ্রহের জন্য পাঁড়াপণীঁড় করিতে আরম্ভ 
করে, অপর দিকে কোম্পানীর বাণিজ্য-বিভাগের গোমস্তাগণ লোকের 
প্রীত অযথা উপদ্রব করিয়া দেশমধ্যে এক মহত অশাশ্তির অবতারণা 
করিয়াছিল। কিরুূপে দেশমধ্যে সেই অত্যাচারের প্লোত প্রবাহত হইয়া- 
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সোনার বাঙ্গল ছারখাঘ. 

খছল্গ, আমরা কমে ক্রমে তাহা দেখাইতে চেষ্টা কারতোছ। 
কোম্পান বাহাদুর দেওয়ানণ গ্রহণ করিয়া বাষ্গলা, বিহার, উাঁভষ্যার 

রাজস্ব সংগ্রহের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ কারলেন। কিদ্জু ম্শিদা দে 
নবাব নাজিম তখনও বাঙ্গলার শাসনকর্তরূপে বিরাজ করিতেছিলেন ও 
বাদশাহ সাহআলমও ভারতের সম্ত্টরুপে এই সমস্ত প্রদেশের কর 
গ্রহণেও বিরত হুন নাই । দেওয়ান ও নাঁজমের হস্তে রাজস্ব ও শাসনের 

ভার ন্যস্ত থাকায় দেশমধ্যে একপ্রকার দৈবধশাসন প্রবাতত হয়। রাজদ্ব 
সম্বন্ধে গোলযোগ হইলে দেওয়ান তাহার প্রাতকার কাঁরতেন, অথচ 
ফৌজদারী বিচার নাজিমের সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল। এই প্রকার শাসনে 

সাধারণ লোকেরা দেওয়ান ও নাজিমের মধ্যে কে দেশের রাজা স্থির কাঁরিয়া 
উঠিতে পারিত না। যাঁদও কোম্পানী বাহাদ্যরকে রাজস্ব বিভাগের 

সবেসবা ও দেশমধ্যে তাহাদের অসীম ক্ষমতা দৌঁখয়া তাঁহাদিগকেই 
প্রভ্ বলিয়া মনে করিত, তথাপি পুরাতন সংস্কারান্সারে নবাব নাঁজম- 

কেও একেবারে উপেক্ষা করিতে পারত না। সাধারণ লোকের এপ 

ভাবের জন্য দেশমধ্যে নানারূপ গোলযোগের অবতারণা হইয়াছিল। 

দৈবধশাসনের জন্য লোকের মনে নানারপ ভাবের উদয় হইলেও সকলেই 
কোম্পানীবাহাদুরকে : আপনাদের প্রভূরূপে বাবিয়াছিল। বিশেষতঃ 
তাঁহাদের রাজন্ব ও বাণিজ্য বিভাগের কর্মচারিগণের বা গোমম্তাদিগের 

সাহত আবরত সংশ্রবে তাহাদিগের হৃদয়ে কোম্পানী বাহাদুরের বিরাট- 
মা্ত সব্দাই জাগয়া উঠিত, নবাব নাঁজিমের ছায়া পর্যন্তও স্থান পাইত 
না। তথাপি দেশে প্রকৃত রাজা কে, অনেক দিন পর্যন্ত ইহা তাহারা 

স্থর করিতে পারে নাই। কি্ত কোম্পানী বাহাদুরের অত্যাচারে 
তাহারা যারপরনাই জজণরত হইয়া পড়ে৷ 

রাজস্বসংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়া কোম্পান' বাহাদুর রাজস্ব আদায়ের 
নানারূপ উপায় উদ্ভাবন কাঁরতে লাগলেন । যাঁদও তাঁহাদের কর্মচারগণ 
আঁধক পাঁরমাণে রাজস্ব সংগ্রহ কারবে বাঁলয়া মনে কাঁরয়াঁছল, কিন্তু 
তাহার ফল বিপরীত হইয়া উঠিল। অবশ্য তাহাদের স্বার্থপরভাই ইহার 
একমান্ কারণ। তাহাতে কোম্পানীর যে ক্ষাঁত হইত, সে বিষয়ে তাহারা 
কোনরূপ দস্টিপাত কার না। কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচাঁরগণকে 
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লোনার বাঙছগল। 

সম্ভ-স্ট কারবার জন্য অধদন বোনয়ান বা গোমস্তাগণ স্থাহাদগকে অনেক 
অথ" প্রদান করিত, তদ্দৰারা তাহারা আপনাদের পদ ম্ধায়ণ করিয়া রাখিয়া- 
ছিল। জামদারেরাও কোম্পানণর ক্ষমতাশালী কর্মচারাদগকে সন্তুষ্ট 

কারবার জন্য বহুপাঁরমাণে অর্থব্টি কারতেন। এই সমস্ত অঞ্সংগ্রহের 
জন্য দারপ্র প্রজাগণের উপর যে নানারপ অত্যাচারের প্রেত প্রবাহিত হইত, 
তাহা বোধ হয়, চিন্তাশীল ব্যান্তমান্্রেই বুঝিতে পারিতেছেন। ক্রমে ক্রমে 

সেই অত্যাচারের স্রোত কিরূপ বেগে বার্ধত হইয়াছিল, তাহা যাহারা 

ওয়ারেণ হেষ্টিংসের রাজত্বকালে দেবীসংহ প্রভাতির বিবরণ পাঠ করিয়া- 
ছেন, তাহারা সম্যক রূপেই অবগত আছেন | ক্রমে দার প্রজাবগের 
অব্থা শোচনীয় হইতে আরম্ভ হইলে এবং জাঁমদার ও গোমস্তাগণের 
আবরাম শোষণে তাহাদের ধ্বংসের পথ বিস্তৃত হইয়া উঠিল, তাহারা 
চারিদিক অম্ধকারময় দেখিতে লাগিল। ক্রমে ভাঁমকর্ষণের জন্য তাহারা 

তাগাব' বা আগ্রম টাকা লইতে ব্যগ্র হইয়া পড়ে ॥ 'কিম্তু্ দেশীয় ব্যবসায়ী 
বা ধন লোকেরা তাহাঁদগকে এ সময়ে তাগাবীর খণ 'দিত্তে সাহসী হয় 

নাই। কারণ বঙ্গদেশে দৈবধশাসন প্রবাঁতত হওয়ায় তাহারা কাহাকে 
প্রকৃত জামিন মনে কাঁরবে তাহা স্থির কাঁরয়া ডাঁঠতে পারে নাই। 

অন্যাদকে কোম্পানীর গোমস্তাগণ তাগাবা প্রদান করিতে আরম্ভ করায় 
দাঁরন্র প্রজাবগ তাহাদের নিকট ব্যতত আর কাহারও নিকট হইতে তাহা 
লইতে সাহসী হইত না, এবং তাহাদের আনিচ্ছাসত্বেও এ সকল গোমস্তা- 
দগের নিকট হইতে তাগাবী লইতে হইত | ণ* ঘাহা হউক এই তাগাবীর 

* মুর্শিদাবাদ-কাহনীর দেবীসিংহ দেখ। 
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সোনার বাঙ্গল! ছারখার 

বন্দোবন্তের জন্য প্রজাবগ্গের কন্টের অনেক পাঁরমাণে লাঘব হইয়াছিল । 
িকল্তু আবরাম শোষণে তাহারা যারপরনাই দূর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে । এই 

সকল প্রজাবর্গের মধ্যে আবার আঁধকাংশই শিক্পণ ছিল । তাহারা শিল্পকার্ধ 
ও কৃঁষিকার্য এই উভয়াবধ ব্যাপারে আপনাদের জাবকানিবাহ করিত । 

কোম্পানীর কম"চারিগণের অত্যাচার ও একচেটিয়া ব্যবসায়ের জন্য তাহারা 
শিম্পদুব্য যোগাইতে এরূপ ব্যস্ত থাকত যে, জাঁমকর্ষণের প্রাত কোনরূপ 

মনোযোগ দিবার অবসর পাইত না। কাজেই যথ।সময়ে রাজস্ব প্রদান কাঁরতে 
পারত না। রাজস্ব প্রদানে অশস্ত হইলে তাহারা কোম্পানীর কর্মচারিগণ 

কর্তৃক নিপাঁড়ত হইয়া আপনাদের প্রকন্যা 'বিরুয় কাঁরয়াও রাজস্ব 
পাঁরশোধ কাঁরত। তাহাতেও নিস্তার না পাইয়া অবশেষে তাহারা দেশ 

ছাড়িয়া পলায়ন কাঁরতে বাধ্য হইত।* রাজনশীত ও বাঁপকনীতর দিবমুখ 
শাণিত অন্দে বঙ্গের প্রজাবগ" দিন দিন খণ্ড বথণ্ড হইতে লাগিল । সঙ্গে 
সঙ্গে কোম্পানীর রাজস্বেরও যথেস্ট ক্ষাত হইতে আরম্ভ হইল । 

কোম্পানীর কর্মচারিগণের ক্ষমতা বাত হইতে আরম্ভ হইলে, 
তাহারা কতকগুলি দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করে। তঙ্জন্য 
দেশায় কি বিদেশীয় অন্যান্য বাঁণক ও ব্যবসায়িগণের সর্বনাশ সাধত হয়, 
এবং যাহারা সেই সমস্ত দ্ুব্য প্রস্তুত বা উৎপাদন করিত, তাহাদেরও 
যথেষ্ট ক্ষাত হইতে থাকে । কারণ দেশমধ্যে ক্েতাদিগের প্রতিদ্বান্দিহতা না 
থাকায় তাহাদিগকে অঙ্গ মূল্োই দ্রব্যাদি দিতে বাধ্য হইতে হইত । এই 
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লৌনার বাক্গল। 

সমস্ত দ্রবোর মধ্যে লব, সুপারি ও তামাক এই তিনটি প্রাত্যাহক প্রয়ো- 
জনগয় দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ে দেশ মধ্যে কোম্পানীর কর্মচারিগণ ও 
তাহাদের অধানস্থ গোমন্তাগণ নিরীহ প্রজাবগের প্রাত যে প্রকার নিষ্ঠুর 

অত্যাচার করিয়াছিল তাহা জগন্তের কোন হাতহাসে দ্ট হয়, না।* 

কোম্পানীর কর্মচারিগণের আদেশে কেহ দেশীয় বা বিদেশীয় কোন 
বাঁণক বা ব্যবসায়ীর নিকট এই সমস্ত প্রব্য বিক্রয় কারতে পারত না। 

অথবা সাধারণ লোকে তাহাদের নিকট হইতে সে সমস্ত ক্য় করিতে 

পারত না। যাহারা এই সমস্ত দুব্য প্রস্তূত বা উৎপাদন করিত 

কোম্পানীর কর্মচারিগণ তাহাদিগকে আগ্রম অর্থ প্রদান কাঁরিয়া, 

পরে সমস্তই নিজেরা গ্রহণ কাঁরত এবং তজ্জন্য তাহারা উপঘূত্ত রূপ 
মল্য বা পারিশ্রামক পাইত না। এদকে সেই সমস্ত প্রব্য সাধারণের 
নিকট আঁধক মূল্যে বিশ্ধত হইত। ইহাতে সাধারণকে যে কত কষ্ট 
ভোগ কাঁরতে হইত, তাহা বাঁলয়া শেষ করা যায় না। দেশ মধ্যে 
প্রাতদ্বশ্দিৎতা না থাকায় প্রান্যাহক ব্যবহার্য এই সমস্ত প্রব্য বাধ্য হইয়া 
আঁধক মূল্যে প্লয় কারতে হইত। আবার যাহারা তাহা প্রল্তুত বা 
উৎপাদন করিত, আগ্রম অর্থ লইয়া যাঁদ তাহারা সেই পাঁরমাণে দুব্য প্রদান 
করিতে না পারিত, তাহা হইল তাহাপিগের প্রাত নানার্প অত্যাচার করা 

হইত। তাহাদিগকে নানা প্রকারে নিযাঁতিত করিয়া এই সমস্ত দ্রব্য 
সংগ্রহের চেষ্টা করা হইগ্ত । অনেকে তঙ্জন্য দেশ ছাড়িয়া পলায়ন কারত। 
উপয্যস্ত পাঁরমাণে এই সমস্ত দ্রব্য না পাওয়ায় আধক পারমাণে তাহাদের 

মূল্য নারদ হইত। কাজেই সাধারণের পক্ষে তাহা ক্রয় করা যে কতদূর 
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সোনার বাঙলা! ছারখার 

দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিতেছেন। 

এইরূপ একচেটয়া ব্যবসায়ে অন্যান্য বপিক ও ব্যবসায়ী, শিল্পী ও 
জনসাধারণ সকলেরই পক্ষে এক মহান অন" উপাস্ধিত হইয়াছিল। সঙ্গে 
সঙ্গে কোম্পানীর কর্মচারগণের নির্দয় অত্যাচার দেশমধ্যে হাহাকাক 
আনয়ন কারয়াছিল। 

মীরকাসেমের সময় হইতেই এইরূপ একচেটিয়া ব্যবসায় আরম্ভ হয়, 
এবং তাঁহার সহিত যে সমস্ত বাপিজ্য লইয়া বিবাদ উপাস্থত হয় এই তিনি 
প্রাত্যাহক ব্যবহার্য দ্রব্যের এক চেিয়া ব্যবসায় তাহাদেরই অম্তগ'ত। 
মীরকাসেমের পর মারজাফর, তাহার পর নজমউদ্দৌলা, নবাব নাঁজম 
হইলেও উহাদের একচোটয়া ব্যবসায় সমভাবে চলিতোছিল। এই সময় ক্লাইব 
সাহেব ইংলণ্ডে অবাস্থাত কারতোছলেন। তিনি কোম্পানীর কর্তৃপক্ষগগণকে 
এই মমে এক পন 'লাখয়াছিলেন।-_-“গবর্ণর ও কাউন্সিল এবং অন্যান্য 
কর্মচারিগণের লবণ, সুপারি ও তামাকের ব্যবসায়ের গবারা নবাবের আধকারে 
হস্তক্ষেপ করায় এবং গবর্পর ভাম্সটাটট কর্তৃক আমাদের গোমস্তাদিগের 
প্রীত দেশীয় কতাঁদিগের তত্বাবধান ও আঁধকারের ক্ষমতা 'বিত্ত হওয়ায় 
গত গোলযোগের স্ান্ট হয়। কিম্তু সমপ্তই নবাবের স্বাধীনতার উপর 
নিভ'র করিয়াছিল । মুসলমানাঁদগের মিতাচার ও ন্যায়পরত্তার প্রাত 
ব্বাস করা অসম্ভব । ঘাঁদ ন্যায্য ও নিরপেক্ষ বিচার প্রাতপালন করিতে 
হয়, তাহা হইলে আমাদের পক্ষ হইতেই তাহা প্রাতপালিত হুইবে। 
সুতরাং লবণ, সুপার ও তামাকের ব্যবসায় উপস্থিত গোলযোগের 
অন্যতম কারণ হওয়ায়, আমার বিবেচনায় এই সমস্ত দ্রব্য নবাবকে 
প্রত্যপপণ করা উচিত, এবং কোম্পানশর কম'চারিগণ ইহাদের ব্যবসায় 
কাঁরতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইবে । তাহাতে সমস্ত অম্গলের মলো- 

চ্ছেদন হইবে।”* ইহার পর ডিরেইউরগণ নবাবের সাহিত্ভ পরামশ” কাঁয়া 
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সোনার বাঙ্গল। 

কোম্পানীর ও তাহার কমণচারিগণের সুবিধানুসারে লবণ প্রভৃতি ব্যবসায় 
কারবার জন্য আদেশ দেন । 

ক্লাইব গ.রুগন্ভীরদ্বরে কোম্পানীর অধ্যক্ষগণের নিকট ঘোষণা করিলেন 
ঘে মুসলমানদিগের নিকট হইতে মিভাচার ও ন্যায়পরভার আশা করা 

যায় না; কেবল তাঁহারাই ইহার এক মান্ন মালিক; সেই জন্য তিনি 
ডিরেইউরগণকে লবণ, সুপারি, ও তামাকের ব্যবসায় নবাবকে প্রত্যর্পণ 

কারতে 'লাখয়াছিলেন। ভিরেইরগণও তাঁহাদের ব্গদেশায় কর্মচারিগণকে 
লিখিয়া পাঠাইলেন। 'কিম্তু ধমবিতার ন্যায়পর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারগণ 
কিরপ ন্যায়ের অবতারণা কাঁরয়াছিলেন আমরা পরে তাহার উল্লেখ 
কাঁরতোছি, এবং যিনি মূসলমানাদগের নিন্দাবাদ কারয়া জগতে আপনাদের 
[নিরপেক্ষতার ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনিও পুনবার ভারতবষে' আসিয়া 
বঙ্গদেশে পদাপণণ কাঁরবামান সেই সমস্ত কর্মচারীর সঙ্গে কেমন মিলিয়া 

গিয়াছলেন আমরা তাহাও দেখাইতেছি । মুসলমানের 'ৰিচার আচারের 
সাক্ষী ইতিহাস; আকবর, আঁলবার্দও ম্মসলমান ছিলেন, ইতিহাসে 

তাঁহাদের কথাও 'লাখিত আছে। আবার যান আমীরচাঁদকে বাত কারবার 
জন্য জালপন্র লিখিয়াঁছলেন, তাঁহারও কথা ইতিহাসে আছে। কোম্পানণর 

কর্মচারগণের ন্যায়পরতার বিবরণ ইতিহাসের ছত্রে ছলে আছে। আমরা 
এ স্থলে তাহার পুনরহজ্জেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তবে যে সকল 

মুসলমান জাতা তাঁহাদের 'হন্দু ভ্রাতৃগণের প্রাত বিদ্বেষ প্রকাশ কাঁরয়া 

ম্বেতা্গগণকে দেবতা মনে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রাতি ভারতে ন্রিটিশ 
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লোনার বাঙ্গলা ছারখান্ব 

সাম্রাজ্যের প্রাতন্ঠাতা রবার্ট ক্লাইবের সম্ভাষণের কথাটা একটু মনোযোগ- 
'সহকারে পাঠ কারতে অন্রোধ করি। 

কোম্পানীর অধ্যক্ষগণের আদেশ আপিলে তাঁহাদের বঙগদেশায় 
কম চারিগণ লবণ, তামাক, সপারির ব্যবসায় একেবারে পাঁরত্যাগ করা 

দূরে থাকংক, ক্রমে তাহা স্থায়ী ভাবে আরম্ভ কাঁরল । এই সময়ে র্লাইব 
সাহেবও ইংলণ্ড হইতে বাঞ্গলায় আগমন করেন। তাহার পর বাদসাহ 
সাহ আলমের নিকট হইতে দেওয়ানধ গ্রহণ করা হইল । তাহাতে উত্ত 
একচেটিয়া ব্যবসায় পারচালনের জন্য তাহাদের যথেষ্ট সুযোগ উপাস্ধিত 
হইল । তাহারা সমভাবে উত্তু দ্ুব্যসমূহের ব্যবসায় চালাইতে লাগিল। 
তাহার লভ্যাংশ কোম্পানখর সরকারে জমা না হইয়া কম'চারগণের পেটিকা 
পূর্ণ কারতে লাগিল । কোম্পানীর কমগচারিগণ নিজেরা তাহা ভাগ কাঁরয়া 
লইতে লাগল। ডিরেনউরগণের আদেশানুসারে দেওয়ানগগ্রহপের সময় 

তাহারা সাধারণকে বুঝাইবার জন্য একটি সাঁমাত গঠন কাঁরল। উন্ত সাঁমাঁত 
সেই সমস্ত দ্রব্য কয় কাঁরয়া লইয়া ব্যবসায় কাঁরতে লাগিলেন । অন্যানা 
ব্যন্তির প্রাত তাহাদের ব্যবসায় করার নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইল । নবাবের 
নিকট তাঁহার কর্মচারবগগকেও এ রূপ আদেশ দিবার জন্য আবেদন করা 
হইল।* এইরংপে দেওয়ানী গ্রহণের সময় কোম্পানীর কর্মচারিগণ ন্যাধ্য 
ও [নিরপেক্ষভাবে লবণ, সুপারি ও তামাকের বাবসায় চালাইতে লাগিল । 
বলা বাহল্য রবাট" ক্লাইবও সেই সময় ব্গদেশে উপস্থিত ছিলেন । 

কোম্পানণ দেওয়ানণ গ্রহণ কারলে, তাঁহার কর্মচাঁরগণ প্রভুর প্রাতি 
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লোনার বাঙ্গলা 

একট; অনঃগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছিল। ইতিপ্বে তাহারা লবণ, সুপার 
ও তামাকের একচেটিয়া ব্যবসায় অবাধে চালাইতেছিল। 'কিজ্ত 
কোম্পানী দেশের রাজস্বসংগ্রাহকের পদে প্রাতাঙ্ঠত হইলে, তাহারা 
কোম্পানীকে এ সমস্ত দ্রব্যের কিছ শুক প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ 

কারল।* তাহাতে আবার তাহাদের মূল্য আরও একট; বর্ধিত হওয়ায় 
জনসাধারণের পক্ষে এ সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করা অত্যন্ত কন্টকর হইয়া উঠিল। 

নিম্নে সেই বিজ্ঞাপনটি প্রদত্ত হইল ।-- 
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সোনার বাঙলা ছারখার 

এদকে কোম্পানীর কর্মচারগণ আপনাদের গুপ্ত ব্যবসায় পরিচালনের 

জন্য এরূপ হত্বশীল হইয়াছিল যে, তঙ্জন্য কোম্পানীর অনেক ক্ষাত 
হইতে লাগিল। কোম্পানণর অধ্যক্ষগণ সেই কারণে তাঁহাদের কমণচারি- 
গণের প্রীত এই আদেশ প্রচার করেন যে, তাহারা আর গহ্ভ বাবসায় 
পরিচালন কারিতে পারবে না। তঙ্জন্য লড' ক্লাইভ কাঁলকাতার মেয়র 
আদালতে এক অঞ্গীকার পন্র দাখিল করেন। তাহাতে কোম্পান'র 
বাণিজ্য ব্যতশত কমণ্চারগণ স্বতঃ বা পরতঃ কোন রূপেই আর ব্যবসায় 

কারতে পারবে না বাঁলয়া অগ্গশকার করে ।* কোম্পানধর সাহত 

কোম্পানীর কর্মচারিগণের এইরূপ অগ্গণীকার-পন্ন যে রহস্যময় তাহাতে 

সন্দেহ নাই। যাহা হউক, ইহাতে কিদ্তু জনসাধারণ অব্যাহত পায় 
নাই । কোম্পানীর 'কম্মচারগণের এই সময়ের শাসন-নীতি কেবল 

জনসাধারণকে ক্রমাগত প্রতারিত কারতেছিল এবং তাহা বড় বড় বাক্যাবলী 
ও বাহ্যাডম্বরের অন্তরালেই অবাম্থাত কাঁরত |” বাস্তাবক দেওয়ান" 

গ্রহণের পর হইতে দেশ মধো কোম্পানীর ক্ষমতা বদধমূল হইলে তাহাদের 

কর্মচাঁরগণের প্রভত্ব দন দিন বার্ধত হইতে থাকে । কি দেশণয় কি 
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সোনার বাঙ্গল। 

বদেশীয় সমস্ত বপিক ও ব্যবসায় ব্গদেশ হইতে একরূপ বিদায় লইতে 
“আরম্ভ করে। সমস্ত দ্ুব্য কোম্পানীর কর্মচারিগণের করায়ত হয়। 
তাহারা সকল দ্রব্যের একচেটিয়া ব্যবসায় না করিলেও প্রকারাস্তরে সমস্ত 
প্লব্যের প্রাতি তাহাদের তাক্ষ দৃষ্টি ছিল। কেহ তাহাদের সে দৃষ্টি 
আভিক্রম কাঁরতে পাঁরিভ না। তাহারা যে সমস্ত দ্রব্যের ব্যবসায় কন্িত, 
শিজ্পিগণকে তাহা সরবরাহ কারবার জন্য অপারসীম পাঁরশ্রম কারতে 

হইত । অথচ তাহারা তাহার উপয্ন্ত মূল্য বা পারশ্রামক পাইত না। 
অন্যান্য বাঁণক ও ব্যবসায়গণ দ;রে বিতাঁড়ত হওয়ায় প্রাতগবাণ্তার 
অভাবে তাহাদিগকে কোম্পানীর গোমস্তাগণের নিকট অঙ্পমল্যে সমন্ত 
1বরুয় করিতে হইত ৷ তাহার পর সেই সমস্ত দ্রব্য সাধারণের নিকট 
উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইত। ঘযাহাদের বাণজ্য ব্যবসায় করিবার অনুমাতি 

ছিল বা কোম্পানীর কম'চাঁরগণ যাহাদের প্রাত কণামান্্ অন্গ্রহ-্দষ্টি 
নিক্ষেপ কাঁরত, তাহাঁদগকে শু্গক প্রদান কাঁরয়া সেই সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ 

কারতে হইত । কাজেই তাহারাও জনসাধারণের নিকট তাহা অঙ্পমল্যে 

বিক্রয় কারতে পারিত না। এইরূপ ক্ষেত্রে নিত্য ব্যবহার দ্রব্য ক্রয় 
কারবার জন্য জনসাধারণকে যে কতদূর কণ্ট ভোগ কারতে হইত তাহা 
নকলে অনায়াসে বুবিতে পারিতেছেন । সবাপেক্ষা কাপা্স বন্ধের 
বাণিজ্য ব্যবসায় লইয়া দেশমধ্যে হূলস্ধল পাঁড়য়া যায়। আমরা নিম্নে 
'তাহা যথাযথ বিবৃত কাঁরতে চেষ্টা কারতোছি। 

আবহমান কাল হইতে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ আমাদের সোনার 
বাছগলায় কাপসি ও রেশমের চাষ এবং কাপসিজাত বল্ম ও রেশমণ বস্ের 
শিল্প চলিয়া আসিতেছে । এই শিষ্প আমাদের নিজম্ব । সামান্য কাণ্ঠ- 

নামত যন্ম্ের সাহায্যে আমরা ফুগ-য্গাশ্তর হইতে এই শিচ্পে জগতকে 

মুগ্ধ কাঁরয়া আসিতেছি। বৈদোশক পাঁররাজকগণ শতমৃখে আমাদের 
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মোনার বাঙ্গল! ছারখার 

এই নিজস্ব শিল্পের প্রশংসা কাঁরয়াছেন, এবং জগতের আর কোন জাতি 
এই শিল্পে যে আমাদের সমকক্ষ নহে, তাহা কোন কোন নিরপেক্ষ এ্রাত- 

হাসিকও মন্ত্র কণ্ঠে ঘোষণা কারয়াছেন।% এই অগ্ভুতত শিষ্পের জন্য 
আমরা কাহারও মুখাপেক্ষা কার নাই । জগতের বহুজাঁত আমাদেরই 

মুখাপেক্ষা করিয়াছিল। এখনও আমাদের *মশানভস্ম হইতে দেশীয় 
শাল্পগণ ইন্দ্রজালবলে যে সক্ষম ও চিকণ কাপদসি ও রেশমণ বস্ত্র বয়ন 
কারয়া থাকে, তাহাতে জগতের সকলজাতি বিস্মিত ও চমতকুত হইয়া 

যায়। মাণ্েন্টার বহ্; চেষ্টা কারয়াও আজ পযশ্ত তাহার নিকট পেশীছিতে 
পারে নাই। কেবল বস্প্রবয়ন 'শিঙ্প বাঁলয়া নহে, এই সমম্ত বন্দর রাত 

করার শিজ্পও এতদ্দেশের আঁধবাসগণ বিশেষ রূপেই পারজ্ঞাত 'ছিল, 
এবং তাহাদের সেই রঞ্জন-শিজ্পের সৌন্দর্য ও ফ্ধায়ত্ব উভয়েরই পারিচয় 
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'লোনার বাজল। 

পাওয়া যাইত । ইহাও ইংরেজ এঁতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন 

আজও তাহার অন্তন্ত অভাব ঘটে নাই। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারগণ 
ও তাহাদের গোমস্ভাদিগের অমানবিক উৎপাঁড়ন ও অত্যাচারে এই 
বিশ্বাবখ্যাত শিজ্গের যারপরনাই আঁনষ্ট সাধিত হইয়াছে । তাহার পর 
ইংলণ্ডের বপিকগণ এই শিজ্পের অনুকরণে মাগ্গ্টোর প্রভাত স্থানে 
কাপি সূত্র ও বস্বয়নের কল গ্রাতষ্ঠা করিয়া আমাদের নিজস্ব এই 

শিঙ্গের মূলে কঠোরাঘাত করিয়াছে । তাই সোনার বাঞ্গলা জড়য়া এক 
শোচনায় হাহাকার উঠিয়াছে। এই শিষ্পের ধ্ংসে দেশের তম্তুবায়কুলের 
সর্বনাশ সাঁধত হইয়াছে । তাহারা এক মান্টি অন্বের জন্য লোকের 
মুখের দিকে চাহিয়া রাহয়াছে। যাহারা এককালে সমস্ত জগতের 

আচ্ছাদনের ভার লইয়াঁছল, যাহাদের হস্ত-্প্রস্ত পঞ্রীভূত বিভিন্ন প্রকার 
বস্ম শত শত জাহাজ বোঝাই হইয়া দেশ দেশাম্তরে, দবাঁপদবাঁপাম্তরে 

নত হইয়াছিল, আজ তাহারা আপনাদের একমহট্টি উদরাম্ন সংগ্রহের জন্য 
কি শোচনীয় কষ্ট ভোগই না কারতেছে! এই বম্পবয়ন শিচ্গের ধ্বংস 

হওয়ায় যে কেবল তন্ত্বায়ক্ল 'নিমল হইয়াছে তহাই নহে, বাঞ্গলার 

সমস্ত সাধারণ পাঁরবারে ইহার জন্য অন্নকন্ট দেখা দিয়াছে । এই কাপ্সি 

বস্ত বয়নের জনা যে সমস্ত সন্ত প্রস্তুত হইত, বাধ্গলার প্রায় সমস্ত 

পরিবারে তাহা প্রাতর্দন সম্পন্ন হইত । সাধারণ গৃহস্থের বিধবারা 

সেই সমস্ত সত্র প্রস্তুত কারতেন। তদ্দ্ারা অনেক পাঁরবারের অন্ন বন্ধের 

স্থান হইত । কিন্তু যে দিন হইতে ইংলণ্ডে ভারতবাসীর জন্য কাপসি 
বস্্রবয়ন ও স্ন্লের কল প্রাতষ্ঠিত হইতে আরম্ভ হইল, সেই দিন হইতে 
সমস্ত পরিবারের অন্নবস্্ের সংস্থান উঠিয়া গেল, দেশমধোও হাহাকারের 
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এই মস্ত শিজ্প ক্রমে লোপ হইয়া গিয়াছে । যদিও অদ্যাপি তাহাদের নিদর্শন 
দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহা আঁধক দিন স্থায়ী হইবার আশা নাই। 
দেশশয় শিজ্পজাত দ্রব্যাদির আদর না বাড়িলে ইহা একেবারেই লোপ পাইবে। 

৬৭ 



সোনার বাঙ্গল ছারখান়, 

রোল উঠিল। কেবল রেশম ও রেশম" বন্মের জন্য এদেশের শিল্পীদের 
দুই এক মৃণ্টি অন্ন অদ্যাপি চলতেছে বটে, কিম্ত্ ইউরোপাঁয় ব্যবসায়ি” 
গণের রেশম ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপে দেশের লোকের অল্লে বিশেষরূপ টান 

'পাঁড়য়াছে। সে যাহাই হউক, কার্পাঁন বস্ত্র ও সত্রের শিষ্প এদেশ হইসে 
একবারে নিম্মল হওয়ায় আমাদের যে কি সর্বনাশ ঘটিয়াছে তাহা 

সাধারণে অনায়াসেই বুঝিতে পারিতেছেন । প্রথমে কোম্পানীর কমার” 
গণ দেশশয় শাষছপগণের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়া কিরপে ইহায় 
আনষ্ট কাঁরতে প্রবৃত্ত হয় ও পরে ইংলগ্ডে এই শি্গের প্রচার বাঁধ 

হওয়ায় কিরূপে ইহার বিলোপ সাধন হয়, আমরা যথাক্রমে তাহা দেখাইতে 
চেন্টা কারতোছ। 

মোগল-রাজত্বকালে বিশেষতঃ আলিবার্দ খাঁর শান সময়ে তন্ত7” 
বায়গণ ম্বাধশন ভাবে আপনাদের ব্যবসায় পারচালন কারিত। তাহারা উন্ত 
ব্যবসায়ে আপনাদের মূলধন নিয়োগ কারয়া বন্ত্র বয়ন করিত ও তাহা 

স্বেচ্ছামত বিকুয় করিত। িরাজউদ্দৌলার রাঙগত্বের প্রথমেও তাহারা 

সেইর্প স্বাধধনতা ভোগ কারয়াছল। কিন্ত ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে 
[সরাজউদ্দৌলার সাহত ইংরেজ কোম্পানীর সাশ্ধ হইলে কোম্পানীর 
কমণ্চারগণ তন্তংবায়গণের প্রাত ক্ষমতা প্রকাশ কাঁরতে আরম্ভ করে। 

[বিশেষতঃ তাহাদের গোমস্তাগণ এই সময় হইতে অত্যন্ত ক্ষমতাশালা 

হইয়া উঠে। তাহার পর মীরজাফর খাঁর শাসন সময়ে তাহাদের ক্ষমতা 
এতদ;র প্রবল হইয়া উঠে যে, রাজা মহারাজাকেও তাহাদের আদেশ মান্য 
করিতে হইত। তাহারা তদ্তবায়্গণের প্রাতি যদচ্ছারপ আদেশ প্রদান 

কাঁরয়া যত ইচ্ছা মাল লইত এবং তাহারা যে মূল্য নিধারণ করিত 
তন্তবায়াদিগকে তাহাই লইতে হইত ।% কিরংপে কোম্পানখর কর্মচারগণশ 
তদ্ভবায়গণের নিকট হইতে বন্দর সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে প্রেরণ করিত, 
আমরা নিম্নে তাহার উল্লেখ করিতোছি। 

প্রথমতঃ কোম্পানীর কর্মচারগণের অধীনে তাহারা আপন-মাপন 
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সোনার বাঙ্গলা 

বোঁলয়ান নিধ্যস্ত্র কারতেন। এ বেনিয়ানগণ আবার কতকগাীল গোমস্তা 
[নধুন্ত কারত, তাহাদের অধানে কেরাণী, খাজাঞ্জি, পিয়াদা থাকিত। 
গাব্্ণর সাহেব জমাদারাদগকে পরোয়ানা দিতেন যে, ইহাদের কার্ষে যেন 
কোনর্প বাধা দেওয়া না হয়। বরগ তাহাদগকে যথাসাধ্য সাহবঘ্য 
কাঁরতে হইবে ৷ এইরূপ আদেশ প্রচারত হইলে গোমস্তাগণের ক্ষমতা ক্রমেই 
বাঁধত হয়। তাহারা সমস্ত আড়ঙ্গে উপস্থিত হইয়া কাছারী কাঁরিত, 
সেখানে দালাল, পাইকার ও তগ্তুবায়াদগকে আহ্বান করা হইত । তথায় 

তাহাদিগকে দাদন দিয়া তাহাদের সাহত চুক্তি করা হইত যে, অমুক সময়ে 
এত পাঁরমাণ মাল দিতে হইবে । দাদনের টাকা লইতে অস্বকৃত হইলে 
তাহাদের কোমরে দাঁড় বাঁধয়া বেত্রাঘাত করা হইত ।* দালালাঁদগকে 
এই সমস্ত বিষয়ের হিসাব পন্ন রাখিতে হইত। তাহারা কোন বিষয়ের 
ঘটি কারলে অত্যাচার ভোগ করিত। কোম্পানীর সেরেতায় এই সকল 
তন্ভবায়ের নাম লিখিত থাকত । তাহারা আর কাহারও কাজ কাঁরতে 

পারত না। বন্ত্র প্রস্তুত হইলে তাহা এক স্থানে সংগীত হইত এবং 

যাচনদারেরা তাহার মূল্য স্থির করিত। বাজারে সেই সমস্ত দ্ুব্য যে দরে 
[ব্রণত হইত, যাচনদারেরা তাহা অপেক্ষা শত করা ১৫ হইতে ৪০ পর্যস্ত 
কম মূল্য স্থির করিত এইরুপে তন্ত্বায়গণ অতাচারে জজীরত 
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সোনার বাজল। ছারখার 

হইয়া গোপনে ওলশ্দা ও ফরামীগণের নিকট বন্তর বিকুয় করিত। 
কোম্পানীর গোমপ্তারা তাহাতে সন্দেহ করিয়া তাহাদের প্রতি পিয়াদা 
মোতায়েন দিত এবং তাঁতে বস্ত্র বয়ন শেষ হইবামাঘ তৎক্ষপাৎ তাহা 
কাটিয়া লওয়া হইত। বেনিয়ান ও গোমস্ভাগপও তপ্ত্বায়গণের 
নিকট হইতে বন্ধ লইয়া গোপনে বিরুয় কাঁরয়া উত্তমরূপ উপাজন 
করিত । 

মোগল বাদসাহাদগের রাজত্বকালে নবাব আঁলবাদ" খাঁর সময় পধস্ত 

যে তদ্ভ্বায়কূল স্বাধীনভাবে আপনাদের ব্যবসায় পারচালন কাঁরয়া 
লোকের নিকট গহিট গাইট বম্ঘ বিক্ুয় কারত, সিরাজদ্দৌলার সময়ে 
ইংরেজাঁদগের সাহত তাঁহার সাঁম্ধ হওয়ার পর হইতে তাহারা অভ্যাচারে 
জর্জারত হইয়া শত শত ঘর দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। 
সেই সময় হইতে তাহাদের কোন নবাব না থাকায় তাহারা কাহারও নিক, 
প্রাতকারের আশা কাঁরতে পারিত না। কোম্পান্ধর নিকট তাহাদের 
লোকের বিরদ্ধে তাহারা কোন রূপ 'বিচারের আশা কাঁরিত না।* 
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সোনার বালা 

ক্রমে এই অত্যাচার ভয়াবহ হইয়া উঠিতে লাগিল। অজ্পমলো 

তাহার্দের বল্পাদি ভয় কারয়া দিন দিন তাহাদিগকে নির করা হইতে 
লাগিল। কিন্তু তাহাতেও তাহারা পাররাণ পায় নাই। আপনারা ক্রমে 

পারপ্রোর নিয়স্তরে উপনীত হইতেছে দৌখয়া খন তাহারা অন্যন্ত বিরুয়ের 

জন্য চেষ্টা করিত এবং দালাল ও পাইকারেরা তঙ্জন) তাহাদিগকে সাহায্য 
করিত, অমনি সকলে কোম্পানীর গোমস্তাগণ কর্তৃক ধূঙ হইয়া বন্দী ও 

শঞ্খলে আবদধ হইত। তাহার উপর তাহার্দগকে অনেক টাকা জাঁরমানা 
দিতে ও বেন্তাধাতে জজীর্ত হইতে হইত। তাহাতেও নিষ্কত না পাইয়া 
তাহাদের জাতিচ্যাত ঘটিত । তন্তুবায়েরা আবার মোচলেকা অনসারে 
কার্য কারতে না পারলে তাহাদের 'জানস পত্র আটক কারিয়া তৎক্ষণাৎ 

সেই স্থানে বিক্লয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা হইত । রেশমের নগদ্দী পাকদার- 

গণের উপর এরূপ অত্যাচার করা হইত যে তাহাদের মধ্যে অনেকে এই 
অত্যাচার হইতে 'নত্কাঁত পাইবার জন্য আপনাদের বৃদ্ধাঙ্গহষ্ঠ ছেদন ক'রিয়া 

অকর্মণ্য সাঁজয়া বাঁসয়া থাকত । লড' ক্লাইবের সময় ইহাদের প্রাত 
অত্যাচার কিছ; অধিক মারায় উঠিয়াছিল। কোম্পানীর সিপাহঠগণ 

সামাজিক নিয়মের পাস্তা উল্লগ্ঘন করিয়া সৈদাবাদের আর্মেনীয়গণের 
গাহমধ্ো প্রবেশ কাঁরয়া তাহাদের নিযাস্ত এ সমস্ত নগদ" পাকদারাদিগকে 

ধারয়া আনিয়া কাশীমবাজারে ইংরেজাদগের কৃঠিতে লইয়া যাইত |* 
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করিয়া গ্থানাম্তরে পলাইয়া বায়, এরূপ অনেক দস্টাম্ত শ্রুত হওয়া যায়। 
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সোনার বাঙ্গলা ছারখার 

তাহার পর কোম্পানীর অধাক্ষাদগের আদেশে রেশমাশল্পিগণ স্বাধীন 

'ভাবে বাবসায় করা হইতে বণ্গিত হয় । তাহাঁদগকে কোম্পানীর কৃঠীতে 
গয়া কল্প বয়ন করিতে হইত । যাহারা তাহার অন্যথাচরণ কাঁরত, তাহারা 
কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইত। এইরূপ ভয়াবহ অত্যাচার যে জগতের 

ইতিহাসে বিরল, তাহা স্বীকার কাঁরতেই হইবে । যে দেশের লোকেরা 
আবহমান কাল হইতে স্বাধীনভাবে আপনাদের ব্যবসায় পারচালন করিয়া 

সুখে স্বছন্দে জাবকানবহি কাঁরত, রাস্ট্ৰীবপ্লবে, ধর্মীবপ্লবেও যাহাদিগের 

শাশ্তভঙ্গ হয় নাই, এই বাঁণকজ্াতির প্রভৃত্বে ও রাজত্বে তাহারা যারপর 
নাই উৎপাঁড়ত হইয়া পড়ে এবং আপনাদের ম্ী পন্র পারবার বক্য়-" 

এমন কি গ্থানত্যাগ কাঁরয়া বনে জঙ্গলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হয়। যে 
সময়ে পাঠান মোগলের শাণিত তরবারতে ভারতবর্ষ বা ব্গভাম রাঞ্জত 

হইয়াছিল, সে সময়েও তাহাদের 'কিছ্মান রন্তু বসংম্ধরা বক্ষে পাঁতিত হয় 

নাই, তাহাদের সামান্য আতরনাদেও বায়ুস্তর ঈষৎ কম্পিত হয় নাই । 

কিন্তু সুসভ্য ইংরেজ জাতির রাজত্বার্ভে একমান্র বাঁণকাঁদগের হস্তে 

তাহারা কি ভয়াবহ অত্যাচার ভোগ না করিয়াছে ! বাণিজ্যের জনা এরূপ 
অত্যাচার আর কোন জাতি করিয়াছে কিনা জানি না। রাজ্যস্পৃহা অনেক 
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সোনার বাছগলা 

জাতিকে রঞ্তাঁপপাস্ ও অত্যাচার কাঁরয়া তূলে ; কিদ্ত্ বাণিজয- 
িপাসায় যে লোকে রাক্ষসী মৃত পাঁরগ্রহ কাঁরতে পারে, তাহা ইংরেজ 
ইপ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানণ ব্যতীত আর কোথায়ও দন্ট হয় না। যে কাপসি 
বম্মুবয়নের জন্য ভারতবাসণ- বিশেষতঃ ব্গবাসী জগতে চিরাবখ্যাত ছিল, 
এইরূপ ঘোরতর অত্যাচারে তাহাদের সর্বনাশ সাধন" -এবং ক্রমে তাহাদের 
মস্তকে লগুড়াঘাত কারয়া ইংরেজ বাঁপক স্বদেশে তাহার আয়োজন আরম্ভ 

করে। তাই সোনার বাঙলা ছারখার হইয়া *মশানে পারপত হইয়াছে । 
তক্তুবায়গণের প্রাতি এরূপ ভয়াবহ অত্যাচার নিবারণ কারিতে গিয়া অনেক 

মহাপ্রাণব্যস্ি ইংরেজের চক্ষংশুল হইয়াছিলেন। মহারাজ নম্দকৃমার তন্তু- 
বায়গণের প্রাত কোম্পানীর গোমস্তাঁদগের অত্যাচারের বর্ণনায় প্রবৃত্ত 

হওয়ায় কলিকাতা কাউন্সিল তাঁহাকে কোম্পানীর শন্লু বাঁলয়া ঘোষণা 
কারয়াছিলেন। ইংরেজ বাঁণকের অত্যাচারে ব্যাথত হইয়া দেশের লোকের 
উপকার কাঁরতে গিয়া তিনি অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন । 

কোম্পানীর কর্মচারীরা তাঁহাকে এ জগৎ হইতে অপসারিত কারবার জন্য 
নানারপে চেষ্টা কাঁরয়া অবশেষে এক মিথ্যা মোকদ্দমায় তাঁহাকে ফাঁসী- 
কাণ্ঠে ঝূলাইয়াছিল। বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বিচক্ষণম্মন্য 
পণ্ডিতগণ সেই রাক্ষসপ্রকীতি ইংরেজগণের পক্ষ সমথ-নার্থ নম্দকূমারকে, 
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সোনার বাঙ্গলা ছারখার 

অধথা গাঁজব্ধপ কাঁরয়া, গ্রদ্থকলেবর বার্ধত করতে লজ্জাবোধ করেন 

না। সে ধাহা হউক, এইরুপ ভাষণ অত্যাচারে বাগগলার তক্ভুবায়কণলের 

যে ধ্বংস সাধত হইয়াছে, তাহাতে আর ি্পুমার সন্দেহ নাই। 

কার্পান বম্দ্ের সাঁহত কার্পাসেরও একচেটিয়া ব্যবসায় চালাইতে 
কোম্পানীর কর্মচাঁরগণ ভ্ুটি করেন নাই । এই সময়ে বাঞ্গলায় যথেষ্ট 
কাপাঁপ জাম্মত। তাহার প্রাত মপের মূল্য ১৬ টাকা হইতে ১৬ টাকা 

পর্যন্ত ছিল। এতদ্ব্যতধত গঞ্গা ও যমুনা দিয়া জলপথে উত্তর-পশ্চিম 

হইতে অনেক তূলার আমদানী হইত। বিল্তু কোম্পানীর কর্মচারিগণ 
সুরাট ও বোমবাইএর তলা আমদানী করিতে আরম্ভ করায়, তাহারও এক- 

চেটয়া করেন। কাজেই বাঙলা ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তলার ব্যবসায় 
একেবারে নণ্ট হইয়া বায়। মহম্মদ রেজা খাঁ কাউন্সিলের সভ্যদিগের নিকট 
হইতে সুরাট ও বোধ্বাইয়ের তলা লইয়া জমীদারাঁদগের মধ্যে বিতরণ 
কাঁরতেন। এইরংপে বাঙ্গলায় কাপা্সের চাষ ও ব্যবসায়ের ধ্বংস সাধত 

হুয়। 
ইউরোপে প্রেরণোপযোগণ বন্ধ বাতাঁত কাপা্স বশ্ধের মধ্যে যে সমস্ত 

বন্দর বসোরা, জেড্ভা, মোখা, বোম্বাই, সুরাট ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি বাজারে 

রপ্তানী হইত, তাহার্দেরও একচেটিয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্ত; 
অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বন্দর অর্থাৎ ঢাকার মোটা মসলিন, আনন্দ, হায়াত, 
সোনারগা্জি, সরবত, কাশিমবাজার ও রাধানগরের ছাপা, মুগা, তেশ্পি, 
তারাচাঁদী, মৃকর্টা প্রভাতি নানাপ্রকার সাড়ী ও সূচী ও সূচী সাড়ী, 
কাটানি, তাপ্তা, প্রভৃতির ব্যবসায় কোম্পানীর কর্মচারিগণ না করিলেও 
তাহাদের দাদনের জন্য সমানরূপ অত্যাচার করা হইত ।* 

এইরূপে ঝ্গণয় 'শিজ্পগণের প্রাতি অত্যাচার কাঁরয়া সমস্ত দ্রব্যের 
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পোনার বাঙ্গল! 

একচেটিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করায় বাঞ্গলার স্থলপথে বাণিজ্যের ম্রো 
একেবারে রুগগধ হইয়া যায়। পর্বকালে এঁসয়ার অনেক স্ধানের-্এমন 

1ক তাতার প্রভৃতি দেশের ও ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্যবসায়িগণ 
'পণ্য্ব্য কয়ের জন্য বাঙ্গলার আশ্রয় লইত | কাশ্মীর, মৃল:তানণ, পাঠান, 
শিখ প্রভৃতি জাতির সহগ্র সহস্র ব্যবসায় অসংখ্য ভারবাহণ বলাবর্দ প্রভাতি 
লইয়া ব্যবসায়ের জন্য প্রাত বৎসর ব্গদেশে আদসিত। তজনা, ব্গদেশে 
জলপথে ইউরোপ হইতে এবং পারস্য ও আরব সাগর দিয়া অন্যান্য দেশ 

হইতে যত সোনারপার আমদ।ন হইত, ম্থলপথ বাণিজ্যে তদপেক্ষা অনেক 
আঁধক হইত । িম্তু কোম্পানীর কর্মচারগণের অত্যাচারে সেই সমস্ত 

বৈদোশক ব্যবসায়গণ বঙ্গদেশ পরিত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহাতে 

এঁ সকল স্থানের সহিত সভ্যজগতের ব্যবসায় একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায় ।* 
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সোনার বাঙ্গল1! ছারখার 

এবং এইরূপে বা্গলার অন্তবিজ্যেরও ধংস সাধত হয়। কোম্পানীর 
একচেটিয়া ব্যবসায়ের জন্য স্থানীয় লোকেরাও কোন প্রকার ব্যবসায় কারিতে 
পারিত না।* 

ইংরেজ ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ম্বার্থপরতাপর্ণ বাণিজ্যে ও রাক্ষাসক 
অত্যাচারে সোনার বাৎ্গলা সর্বপ্রকারে ছারখার হইয়া যায়। ইহার পর 
এই সমস্ত শিজ্প ইংলণ্ড প্রবাঁতত হওয়ায় বঙ্গভ্যাম একেবারে “মশান 
ভাঁমতে পারণত হয়। 

এইরূপ আন্মারক অত্যাচার সহ্য কাঁরয়াও সোনার বাঞগলার শিল্প- 

গৌরব একেবারে বিনণ্ট হয় নাই । অতঃপর ১৭৬৯ খঃ অন্দে কোম্পানধর 
অধ্যক্ষেরা এদেশের শাঙ্পগণকে স্বাধীনভাবে বন্্রবয়নাদ হইতে 
বাত কাঁরয়া তাহার মলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হন। তথাপি ইহার গৌরব 

একেবারে লোপ পায় নাই। ইংলণ্ডের বাজারে ব্গীয় শাঞ্পগণের 
প্রস্তৃত দ্রব্যাদি তথাকার শিজ্পিগণের দুব্য অপেক্ষা শতকরা &০।৬০ 

টাকা কম মূল্যে বিক্লীত হইয়াও যঘথেন্ট লাভ থাঁকিত। ইহা ইংরেজ 
বাঁণকগণের অসহ্য হইয়া উঠে এবং যাহাতে ইহার মলোচ্ছেদন 
হয়, তাঁগ্বষয়ে তাহারা বদ্ধপাঁরকর হইল । উত্ত ব্যবসায়গণ যাহাতে, 
ভারতীয় দ্রব্যের উপর গুরুতর শুক স্থাপন ও বিনাশুজ্গে ভারতে 

আপনাদের পণ্য প্রচালিত কাঁরতে পারে তঙ্জন্য নানা চেষ্টা কারতে 

লাগিল। তাহাদের চেষ্টায় পালয়ামেণ্টের হাউস অব কমম্সের আদেশে 

একটি কামটি গঠিত হইয়া ওয়ারেণ হেণ্টিংস, সার টমাস মনরো, সার জন 
ম্যালকম, জন স্ট্রাচী প্রভাতি ভারতের সবতত্বাবং বিচক্ষণ ব্যান্তগণকে 

জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ভারতবাসীরা বিলাতা প্ুব্য আপনাদের ব্যবসায়ের 
জন্য ক্য় কাঁরবে কিনা? তাঁহারা সকলেই উত্তর দেন যে, তাহারা বিলাগন 

নহে, তাহাদের দেশজাত দ্রব্যে তাহারা আপনাদের অভাব দযর করিয়া 
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'সোনার বাঙ্গলা 

থাকে। তাহাদের নিকট বিলাতণ দ্রব্যের আদরের কোনই সম্ভাবনা নাই। 
তাঁহাদের মধো কেহ কেহ এরপও বাঁলয়াছেন যে, বিলাতণ দুব্য অপেক্ষা 
ভারতীয় দ্রব্য অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ ৷ ইহাতেও ইংরেজ বাঁণকগণ নিরাশ 
না হইয়া আপনাদের স্বার্থাসদ্ধির জন্য ভারতাঁয় শিল্পের মস্তকে 

কৃঠারাঘাতে প্রবৃত্ত হইল, তাহারা ভারতায় পণ্য দ্রব্যের উপর গুরুতর 
কর স্থাপনের ব্যবস্থা 'বাধবদধ কাঁরয়া লইল। তাহাতে ভারতীয় বন্ত্- 
শিষ্পের উপর ইংলণ্ডে শতকরা ৭০ হইতে ৮০ পর্যস্ত কর বসান হইল । 

এদিকে ভায়তে আগত বিলাত1 বন্ধ বিনাশঙ্গে চাঁলতে লাগিল। এই 

ঘোরতর স্বার্থপরতার জন) ইংরেজ বাঁণকেরা লোকসমাজে 'নান্দিত হওয়া 

দূরে থাকুক, আপনারা স্পপ্টাক্ষরে বাত যে, আমরা ইহাকে আমাদের 

স্বদেশজাত শিল্পের রক্ষাশুজ্ক বলিয়া মনে কাঁরয়া থাকি ।* হীতপর্কে 
ভারতে বশ্ববয়নাঁদ নাষদ্ধ হইয়াছিল, যাহারা তাহা করিতে যাইত, অমানি 
তাহাদিগকে কঠোর দণ্ডে দাণ্ডত হইতে হইত | কেহ সাত্র প্রন্তূত বা 

বম্মবয়ন কাঁরতে পারত না। অনেক গৃহস্থ ও তগ্তুবায়ের বাটণ হইতে 

চরকা ও তাঁত ন্ট কারয়া ফেলা হইত । কোম্পানীর কর্মচারগণ তশ্তুবায় 
ও সাধারণ গৃহস্থের এইরূপ সর্বনাশ সাধন করিয়া ভারতে ও সোনার 
বা্গলায় 'বিলাত? দ্রব্য প্রচলনের পথ পরিৎকার কারয়া তূলে। ১৭৯৪ খঃ 

অব্দে যে ভারতে ১৫৬ পাউন্ডের আধক বিলাতণ কাপিবন্ধের আমদানী 
হয় নাই, ১৮০৯ খুঃঅব্দে তথায় ১১৮১৪০০ শতাঁধক পাউগ্ড মল্যের শুদ্ধ 
বলাত কাপড়ের আমদানী হইল । এঁদকে আমোরকা, ডেনমাকণ পোর্ট 
গাল ও এঁসয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভারত হইতে যে সমস্ত কাপসিজাত বন্ম 

যাইত, তাহার রপ্তানী ব্ধ হইতে লাগিল ও ভারতবষে প্রবলবেগে বিলাতশ 
বন্পের আমদানী হইতে লাগিল ।৭' যে সমস্ত সক্ষমবন্ত্ বিলাতে হইতে পারিত 
না, কেবল তাহাই এদেশে অল্পমান্রায় প্রস্ভতূত হইত, ক্রমে তাহারও অন্ু- 
করণ আরম্ভ হইল । এদেশ হইতে বন্মের নমুনা গিয়া দিন দিন মান্চেষ্টার 

* (০) 1,001 0০91 295 ৪. 07066011108 ৫0 00 61001286 ০০: 
100810109010159,5 

শ" এই সমস্ত বিষয়ের বিশদ 'বিবরণ শ্রদ্ধাঞ্পদ সখারাম গণেশ দেউস্করের 
«দেশের কথা” নামক গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে । 
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মোনার বাঙছগল! ছারখার, 

ও পায়সলির কলে তাহা প্রস্ভত হইতৈ লাগল। ভারতীয় শাষ্পগণের 
অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া উঠিল । ১৮১৩ খ:ঃ অব্দের পর্ব প্যস্ভ 
ইন্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে ব্যবসায়ের একচেটিয়া বন্দোবস্ত কাঁরিয়া 
রাখিয়াছলেন। এই সময়ে নেপোলিয়ান বোনাপাট" তাঁহার রাজা মধ্যে 
'বিলাতা দ্রব্য নিষেধ কারয়া দিলে ইংলন্ডের বাঁণক ও প্রমজাীব-সমাজে 

হাহাকার পাঁড়িয়া যায়। তখন তাহাদের দৃষ্টি কামদুঘা ভারতভাঁমর উপর 
নিপাঁতিত হয়। তাহাদের চেষ্টায় ১৮১৩ খৃঃ অন্দে কোম্পানীর সন্্দ 

পরিবর্তনের সময় কোম্পান"র ন্যায় অন্যান্য বাঁণকগণও ভারতে রাঁতিমত 
বাবসায় বাণিজ্য করিতে পারিবে বাঁলয়া ব্যবস্থা স্থির হয়। তদবাধ 

কোম্পানীর একচেটিয়া বন্দোবস্ত স্ধাঁগত হয়। ক্রমে ভারতে ইংরেজ 
বাঁণকগণের শ্রোত প্রবলবেগে বাধত হইতে থাকে । তাহার পর ১৮৩৩ 

খুং অব্দে কোম্পানীর সনন্দ পুনঃপারবর্তনের সময় তাহাদের ব্যবসায় 
বাণিজা একেবারে নিষিদ্ধ করা হয়। তখন অন্যান্য বাঁণকেরা অবাধে 

বাণিজ্য চালাইতে থাকে । কোম্পানধ হইতপ্বে ভারতের--বশেষতঃ 

সোনার বাখ্গলার-_ আর এক সর্বনাশ সাধন কাঁরয়া রাখিয়াছিল। দেশায় 
শিঞ্পের উপর গুরুতর শুজ্ক বসান হইয়াছিল । অন্সন্ধানে জানা যায় 

যে, লর্ড বেশ্টিঙ্কের সময়ে বিলাতণ কাপড়ের শতকরা ২1০ টাকা কর 
নাদস্ট ছিল, কিন্তু ভারতবাসারা বাবহারোপযোগণ বম্মের জন্য শতকরা 

১৭৪০ টাকা কর দিতে বাধা হইত । দেশীয় চমশনার্মত প্রব্যাদির ব্যবসায় 

দেশে কারলেও তাহার উপর শতকরা ১৫ টাকা কর দিতে হইত । দেশশয় 
চিনির উপর বিলাতণ 'চান অপেক্ষা শতকরা ৫ টাকা আঁধক শুজ্ক আদায় 
হইত। এইরূপ প্রায় ২৩৫ প্রকার 'ভিন্ন ভিন্ন পণ্য দ্রুব্যের উপর বিভিন্ন” 

রূপ অন্তবাণিজ্য কর স্থাঁপত হয়। অন্তর্বাপিজ্য ও বাহব্ণাণজ্য দই 
দিকের গাঁতিরোধ করিয়া আমাদের যে কি সর্বনাশ ঘটাইয়াছিল তাহা 
বাঁধতে কাহার৪ বাঁক আছে কি? এই সময়ে লবণের শ:ক্কও অপাঁর- 
[মত ছল, তাহার হাসের জন্য চেষ্টা করা হয়। ১৮৩২ খঃ অন্দে হাউল 
অব কমন্সে যে সাক্ষ্য প্রোরত হয়, তাহাতে রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি 
লবণের দ.্প্রাপ্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান কারয়াছলেন।« ইহার পর 

*শীনয়ে রাজা রামমোহন রায়ের পাক্ষ্যের- একাংশ প্রদত হইল £--4781 
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সোনার বালা 

হইতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানণ বেনিয়াগার পরিত্যাগ কারয়া দেশের প্রকৃত 
রাজা হইয়া উঠেন, এবং অন্যান্য বাণকগণের প্রসার অবাধ হইয়া উঠে। 
ভারতব ও সোনার বাঙ্গলা তাহাতে আরও জজশারত হইয়া পড়ে। 
বিলাতী দ্রব্যের আমদানীতে দেশের রাজার দোকান পারপুণ" হইয়া উঠিতে 
থাকে এবং আমাদের শিল্পগণের মধ্যে অন্নের হাহাকার পাঁড়য়া যায়। 

আমরা যদ পূব্পর আলোচনা করিয়া দোখ, তাহা হইলে কি ইহা 
প্রতীত হয় না যে, ইংরেজ ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানণ ও ইংরেজ বাঁণকগণের: 

অত্যাচারে আমাদের সোনার বাষ্গলা ছারখার হইয়াছে? মুন্টিমেয় 

ইংরেজ বণিক বাপিজ্যের জন্য বাঞ্গলায় প্রবেশ করিয়া কমে ইহাতে প্রভংস্ব 
স্থাপন করে, পরে ইহার সর্বেসবাঁ হইয়া চারাঁদক হইতে শোষণ আরম্ভ 

করিয়া আমাদের হাংপিণ্ডের রন্তু পর্য্ত শোষণ করিয়া লয়। মোগলের, 

রাজছত অপহরণ কারবার জনা তাহাদের যে ক্ষমতা বা কৌশল থাকে 
থাক:ক, কিম্তু 'নিরীহ ভারতীয় ব্যবসায়ীর রন্তুশোষণে ইহাদের যে কি 

গৌরব বাধ'ত হইয়াছিল, তাহা আমরা বুঝিতে পার না। “যেই রক্ষক 

সেই ভক্ষক” বলিয়া যে একটা কথা প্রচালত আছে, ভারত ও বাঞ্গলার 
পক্ষে ইন্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানী তাহার প্রকৃত দণ্টান্ত স্ধল। বাঞ্গলা ও 

ভারতের রাজাসনে উপাবিষ্ট হইয়া যে কোম্পানণ তাহার আধবাপিগণের 
রন্তু পান কারয়াছিল, তাহাকে রাক্ষস ব্যতণত আর কি নামে আভাহত, 

কারতে পারা ধায়? বঙ্গীয় শাজ্পগণের প্রাত ভয়াবহ অত্যাচার করিয়া 
কি তাহারা রাক্ষস প্রকৃতির পরিচয় দেয় নাই ? তাহাদের শিজ্প দ্রব্যাদি 
অঞ্প মূল্যে বলপ্র্বক কাড়িয়া লইয়া, বেত্রাঘাত জর্জারত করিয়া, 
জাতিচ্যত স্থানচন্যত করিয়া পথের 'ভিথার? করা হইয়াছিল, এবং প্রজাবর্গ 
আপনাদের ন্ত্রী পুত্র বিক্রয় করিয়া কর প্রদান কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিল । 
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সোনার বাল! ছারখার" 

তাহার পর বিলাতণ দ্রব্য প্রবতন কারয়া, দেশীয় ঘব্যের প্রাতি গুরুতর 
করভার স্থাপন করিয়া, দেশের যাহা কিছু অব্সংস্থান ছিল, তাহার 
মূলোচ্ছেদন করা হয়। যে সমস্ত গৃহস্থেরা সান্র কমন করিয়া জীবিকা 
নেবহি করিত তাহারা মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য চারাদক অন্ধকারময় 
দোঁখতে থাকে । তাহাদের চরকা প্রভাত কাঁড়য়া লইয়া নণ্ট করা হইত। 
তন্তুবায়গণের তাঁত নম্ট করা হুইত । তাহাদিগকে কোম্পানীর কঠীতে 

কাজ কারতে যাইতে হইত ৷ এইরূপ বাঙ্গালীর সমস্ত শিপ ব্যবসায়ের 

বিনাশ কাঁরয়া ইংরেজ বাঁণক তাহার আঁধবাসগণের অন্নবস্ত্বের সংস্থান 
তাঁলিয়া দেয়। কত কত পাঁরবার যে ইহাতে নন্ট হইয়া যায়, তাহার 

ইয়ত্তা করা যায় না। জীবিকার দায়ে অনেকে নাচবৃত্তি গ্রহণ করে। 
অনেক ম্মলোক এক মৃস্টি অন্বের জনা লালাগ্িত হইয়া অবশেষে নাশ্দিত 
উপায়ে জীবন ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল ! হা ভগবান! সৃসভ্য 
ইংরেজ বাঁণকের হচ্তে রাজাভার দিয়া বাঞ্গালখ কি সুখভোগ না 
করিয়াছে! যাহাদের হৃদয় স্বাথ'পরতায় পাঁরপ যাহাদের প্রকাঁত, 
রাক্ষসী মূর্তিতে সোনার বাৎ্গলায় বিচরণ কারিয়াছিল, আমাদের দেশের 

লোকেরা কেমন করিয়া তাহাদিগকে কল্যাণের অবতার বিবেচনা করিয়াছিল, 

বৃঝিতে পারি না। তবে রাজরাজেশ্বরী ভিন্নোরিয়ার ম্বহস্তে রাজাগ্রহণের 
পর হইতে আমাদের মস্তকে শাম্তিজল 'নিপাঁতত হইতে আরম্ভ হয়। 
[কস্ত্ ভারতের বাজকরম্চারগণ এখনও পধযশ্ত মাঝে মাঝে আগুন 

জ্বালাইয়া আমাদিগকে দগ্ধ কাঁরতে শট কাঁরতেছেন না। আমাদের, 

সোনার বাঙ্গলা শিজ্পগোৌরবে যেরূপ মহীয়সী ছিল, যাঁদ তাহার শিজ্পজাত 

দ্রব্যের প্রাত কঠোর কর্ভার স্থাপিত না হইত, তাহা হইলে পায়সাল ও 
মান্চ্টোরের কলগৃলি অঞ্করেই বিনষ্ট হইত এবং বাষ্পণয় যন্মের সাহায্যেও 

তাহারা আমাদগের নিকট অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না। কিন্তু বাহাদের 
নিকট হইতে আমরা রক্ষার আশা করিয়াছিলাম তাহারাই আমা্দগকে 
করভারে জজারত কাঁরয়া ও তাবাধে 'বিল;তখ দ্রব্য প্রচলনের ব্যবদ্থা করিয়া 
আমাদগের কি সর্বনাশ সাধিত না করিয়াছে! আমরা স্বাধীন হইলে 

এই বিলাত" দ্ুব্য প্রচলনের প্রাতশোধ লইতে পারিতাম, কিন্তু যাহা দিগকে 
বৈদেশিকের দয়ার প্রীতি নির্ভর করিতে হইয়াছে, তাহাদের আর অন্য: 
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উপায় কি ?% 

কোম্পানীর রাজত্বের বিষময় ফলে ভারতবর্ষ জর্জারত হইয়া উাঁঠলে 
এবং পাঁরশেষে 'সিপাহপীবিদ্রোহের ভয়াবহ আভনয় সংঘটিত হইলে, শাস্তি- 
'অয়ী রাজরাজেম্বরী ভিক্টোরিয়া মহারাজ্ঞী স্বহস্তে ভারতের শাসননার 
গ্রপ কারয়া, ভারতের ভাঁবধ্য কল্যাণের জন্য ঘোষণাপন্ন প্রচার করেন। 

তাঁহার সেই দৈববাণীতূল্য ঘোষণা শ্রবণ কারয়া ভারতবাসী আশায় ও 

আনন্দে উতফুজ্ল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সিপাহপীবদ্রোহের পর যাঁহারা 
ভারতের শামনকার্ষে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা আম্তাঁরক বত সাহতই 
ভারতবাসীর কল্যাণের প্রাত দৃপ্টিনক্ষেপ কাঁরয়াছিলেন। কিন্তু ততকালে 

ভারতে যে সমস্ত স্বাথপর ইংরেজ বাঁণক ও ব্যবসায় ছিল, তাহারা 
'স্বজাতি-স:লভ অত্যাচার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এ সময়ে 
বঙ্গভাম নগলকর সাহেবাঁদগের অত্যাচারে উৎপদীড়ত হইয়া উঠে। 

নলবানরে সোনার বাংলা ছারখার কাঁরয়া ফেলে। এই সময়ে বাস্গাল' 

শিল্পী [বিশেষতঃ তগ্ভ:বায়কুলের অন্ন সংস্থান একরংপ উঠিয়া গিয়াছল। 
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মোনার বাজল। ছারখার" 

কেবল তাহারা সংক্ষয বন্দ বয়ন কাঁরয়া ধন লোকদিগের গবারে উপনীত 

হইয়া কোনরপে জখীবকানিবাহ কারত। তখনও পর্যস্ত ম্যাঞ্চেটোরে 

সক্ষম বল্ল বয়ন প্রবতিত হয় নাই | ক্রমে তাহাও হইয়া একেবারে ভারতের 

সেই চির প্রচলিত শিজ্পের ধ্বংস সাধিত হয়। শিজ্পগণের ধংস সাধিত 

হইলে, নিরণহ কৃষকগণের প্রাত ইংরেঞ্জ বাঁপকের রাক্ষসী দৃপ্টি নিপাত: 

হয়। তাই বাঙ্গলায় নালকরাদগের পৈশাচিক আভনয় ঘাটয়াছল। 

কোম্পানীর সময় হইতে ইহা ভীষণ আকার ধারণ কারয়া আঁসতৌছল, . 

এবং ভারতে*্বরীর শাসন সময়ে তাহা সমভাবে প্রচালত থাকায়, 

তদানীন্তন মহানূভব শাসনকতর্গণ ইহা দমন কাঁরতে চেষ্টা করিয়া- 

ছিলেন। বতর্মান সময়ে তাঁহাদের ন্যায় শাসনকতাঁ থাকলে আমাদের 

অবস্থা বোধহয় এতদ্র শোচনধয় হইয়া উঠিত না। নিদ্নে নাঁলকাণ্ডের 

একাটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে । 
প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে বিশেষত আমাদের সোনার বাৎগলায় 

নধল উৎপন্ন হইয়া দেশ বিদেশে নত হইত। ইউরোপে ভারতঞ্জাত নীল 

উৎপান্য হওয়ার পর হইতে ভারতের নীলের আমদানণ ইউরোপে কিয়া 

যায়।* কিন্ত কোম্পানীর রাজত্বারদ্ভের পর উনাবংশ শতাব্দীর প্রথম 

হইতে কতকগুলি ইউরোপায় ব্যবসায়ী আবার ভারতাঁয় নীলের বাবসায় 

আর'ভ করায় ইউরোপে আবার আধক পাঁরমাণে তাহার প্রচলন আরজ্ভ 

হয়। [কদ্তহ তঙ্জন্য দেশের নিরীহ কৃষকগণ নীলকরাদগের অত্যাচারে 

জর্জারত হইয়া উঠে। কোম্পানকে দেশমধ্যে বাঁণজ্োর জন্য অনেক 

অত্যাচারের আঁভনয় করিতে দোখয়া এ সমস্ত ন'লকরগণও রাক্ষসী মাত 
ধারণ কাঁরয়া কযকগণের প্রা অমানুষিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত হয়। 

নীলকরগণ কৃষক ও অপরাপর লোকদ্দগকে বেত্াঘাতে জর্ারত করিয়া 

তাঁলত। তাহাদিগের নিকট হইতে পাওনা আদায় কারবার জনা তাহা- 
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“সোনার বাঙ্গল! 

'দিগের পায়ে তূড়ম দিয়া বন্ধ কাঁরয়া রাখিত, এবং সময়ে সময়ে এরূপ 
অত্যাচার করিত যে, তাহাদের মৃত পর্যন্তও সংঘটিত হইত । নালকর- 

'দিগের এইরূপ অত্যাচার অর্ধশতাব্দীর আঁধক সময় পর্যদ্ত অব্যাহত 

ছিল। তাহাদের অতাচারে অত্যন্ত উৎপাড়িত হইয়া কৃষকগণ ভাঁম 

ফেলিয়া পঙ্গায়ন, কাঁরত, এবং পাঁরশেষে একমষ্টি অন্ের জন্য দ্বারে দযারে 
ঘুরিয়া বেড়াইত | কলমে তাহারা এই অত্যাচারের প্রাতশোধ লইবার জন্য 
সচেন্ট হয় ও নখলকরাদগের সাহত দাঙ্গাহা্গামা করিতে প্রবৃত্ত হয়। 
জমণদারেরা নখলকরদিগের কিছু বাঁলতে সাহসী হইতেন না। অগত্যা 
কৃষকেরা আপনারাই তাহার প্রাতকারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিল । আবরত 
অত্যাচারে জজরশীরত হইয়া, শারখীরক আঘাত সহ্য কারয়া বন্দী এমন 'কি 
মৃত্য্যম্খে পাতিত হইয়া এবং আপনাদের স্ীপুত্র পারবারের প্রাত 

অত্যাচার সহ্য কাঁরয়াও যখন তাহারা নীলকরের হস্ত হইতে নিত্কাতি পায় 
নাই, তখন তাহারা নীলবানরদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রদ্তত হয়। 

যেখানে বলপূর্বক নীলকরাদগের লোকেরা নীলের চাষ করাইতে যাইত, 

সেইখানে কুষকাঁদগের লাঠির আঘাতে তাহাদের মস্তক চণ" হইয়া যাইত। 
ইহাতেও তাহারা নিত্কৃতি পায় নাই। কারণ, তাহাদের চুক্তিপর্লান্সারে 
নীলকরেরা তাহার্দিগকে নানাপ্রকারে নিঘতিন কারতে চেষ্টা কারয়াছিল। 
এই অত্যাচারেও সোনার বাগ্গলা ছারখার হইয়া গিয়াছিল, তাই কবি" 
ওয়ালারা গাহিয়াছিল,--“নণলবানরে সোনার বাঙ্গলা কল্লে ছারখার” । 

নীঙকরাদগের এইরূপ অত্যাচার প্রথম হইতেই ভারতের তদানশন্ভন 
শাসনকত্গণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং তাহা দমনের জন্য আদেশও 

দিয়াছিলেন। সব্প্রথমে আমাদের বর্তমান রাজপ্রাভানাধ লঙ্' মিন্টো 
মহোদয়ের প্রাপতামহ তদানীশ্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড 'মিণ্টো মহোদয় 
নলকরাদগের অত্যাচার দমনের জন্য আদেশপ্ প্রচার করেন।*% কিন্ত 
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সোনার বাঙ্গল1 ছারখার 

নলকরেরা তাহাতেও নিরম্ত না হইয়া তাহার পর প্রায় অর্ধ শতাব্দা 

পর্যস্ত সেই সমন্ত অত্যাচারে দাঁরগ্র গ্রজাবর্গকে উৎপশীড়িত কারতে ভ্রটি 
করে নাই । অধ শতাব্ণী এইরূপ অত্যাচার ভোগ করিয়া ঘখন প্রজাগণ 
সাহঙ্ুতার সমা আতক্রম কাঁরয়া আপনারাই তাহার প্রাতকারে প্রবৃত্ব 
হইল, তখন আবার সেই অত্যাচার [নিবাত্তর জনা সরকার হইতে চেষ্টা 
আরব্থ হইয়াছিল । হহার অব্যবাহত পূব্ই সপাঙ্গী-বদ্রোহের রক্তুপাতে 
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সোনার বাঙ্গলা 

ভারতবর্ষ রাঁঞ্জত "হইয়া উঠে। তাহারই পর প্রজ্জাগণের সাহভ নীলকর- 
দিগের আবরত বিবাদে গব্ণমেণ্ট ইহার প্রাতকারে প্রবৃত্ত হন। ১৭৬১ 
থুঃ অন্দে এক কমিশন বাঁদয়া এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করা হয়। 

তদানীদ্তন লেপ্টেনাপ্ট গবর্ণর সার জন পিটার গ্রাণ্ট কাঁমশনের বিবরণের 
উপর নিজের এক মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে নালকরাদগের 
অত্যাচারের কথা স্পম্টই উঞ্জিখিত . হইয়াছিল ।* তান স্বয়ং পাঁর- 
দর্শনাথ" মফ:্বলে বাহির্গত হইয়া প্রজাদিগের কাতরধ্বনি শ্রবণে আভিভতে 
হইয়াছিলেন, এবং ১৭৬০ খৃঃ অব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বরের মস্তব্যে তাহা 
উল্লেখ কাঁরয়াছিলেন।* ভারত গবর্পমেণ্ট হইতেও ইহার প্রতিকারের 

লর্ড মিশ্টোর সময়ের অত্যাচার উল্লেখ কারয়া সার জন "পিটার গ্রাণ্ট 
লিখিয়াছেন $-- ৰ 
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মোনার বাঙ্গলা ছারখার 

চেষ্টা করা হয়। 1কম্ত; নীলকরদিগের অসাম ক্ষমতা প্রজাদিগকে অন্য 
প্রকারে নিষাতিন কারবার জন্য গব্পমেন্টকেও বশশভতে কারিয়া ফেলে । 
বলপূরববক 'তাহাদের নিষতিনের আর সুবিধা না থাকায়, নীলকরগল 
প্রজাদের চন্তিভঙ্গের জন্য ফৌজদাঁর মোকদামা উপস্থিত কারবার দাসত্ত 
আবেদন করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের কাউন্সিল হইতে এক আইনের 
পাণ্ডলাপ প্রদ্তূত করায়। কিম্ত্ তত্কালপন ভারত-সচিব সার চাললস 
উড্ এই আহিতকর আইন সমর্থন না করিয়া তাহা উঠাইয়া লইনতে আদেশ 
করেন।* দে সময়ে মহানূভব সাঁচব ও শাসনকতগণ ছিলেন বালিয়া, 
নিরীহ প্রজাগণ দুদশ্তি নীলকরাদগের অত্যাচার হইতে কোন প্রকারে 
অব্যাহতি পাইয়াছিলল। কিন্ত এখনও পধস্ত স্থানে স্থানে তাহার, 
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সোনার বাঙলা 

নিদর্শন দন্ট হইয়া থাকে | এই নখলকরের অত্যাচার লইয়া সংপ্রাসদ্ধ 
“ন'লদর্পণ” নাটক 'লাখত হয় । ইংরেজীতে ইহা অনাদিত হইয়া বাৎগলা 
পাবণমেপ্ট কতক প্রকাশিত হইয়াছিল । রেভারেন্ড লং সাহেব ইহার 
অন্ববাদ পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু নাঁলকরাদগের অভিযোগে 

তাহাকে কিছুদিন কারাদণ্ড ভোগ কাঁরতে হয়। সে যাহা হউক, 
তৎকালে বাথ্গলার দার প্রজাবর্গ নীলকরাদগের অত্যাচার হইতে কোন- 

রূপে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল । 

নীলকরের অত্যাচার হইতে দাঁরদ্রু কৃবকগণ অব্যাহাতি পাইয়াছিল সত্য, 
1কষ্ত্ মান্ডেষ্টারের বাঁণকগণের হস্ত হইতে হতভাগ্য তপ্তঃবায়কূল আর 
এজম্মে রক্ষা পাইল না। কেবল তাহারা বাঁলয়া নহে, সূত্র প্রম্তত 

কাঁরয়া বাঙ্গলার যে সমস্ত গৃহস্থ জীবিকা নিবাহ কারত, তাহাদেরও 

আর অন্নবন্জ্রের সংস্থান হইল না। বাঙ্গলার অনেক পরিবারের মধ্যে 
বধবাগণ সত্র-প্র্তূত করিয়া অর্থ সয় কারতেন ; তাঁহারা যে সেই 

সকল অর্থ কেবল জাবকার জন্য ব্যয় করতেন এমন নহে, তদ্হারা 
তাঁহারা গ্রামে পঞ্করিণণ খনন ও বৃক্ষ প্রাতগ্ঠাদি কাঁরয়াছেন | ধনণ ও 

জমখদারেরা বঙ্গদেশে ঘত পস্করিণণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা 
পণ্যবত মাহলাদিগের খানত পঞ্কারণীর সংখ্যা নিতান্ত অগ্প নহে। 
এই যে বাৎগলার সর্ব জলকম্টের নিদারুণ হাহাকার উঠিয়াছে এবং 
তঙ্জন্য অনেক গ্রামে ম্যালোরয়া আপনার আবাসস্থান স্থাপন করিয়া 
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নমোনার বাঙ্গল! ছারখার 

রাক্ষসী মৃর্ততে 'বিরাজ কাঁরতেছে, যাঁদ বাঙ্গলার পণ্যবতণ মাহলাগণের 
ফ্বাধীনভাবে অথোঁপার্জনের উপায় থাকত, তাহা হইলে আমরা ইহার 
প্রাতকারের উপায় দোখতে পাইতাম । সে কালের ধনী জমাদারাদগের 
পণ্যাজনের স্পৃহা থাকলেও মাহলাগণের অগণ্যকীর্তি ভাঁহাদের পণ্য" 
কীত'রাজকে পরাজিত কারয়াছিল। আজ ধনী জমীদারগণ বিলাসিতায় 
মগ্রঃ মাহলাগণেরও স্বাধীন উপার্জনের পথ রুদ্ধ, কাজেই সোনার বাঙ্গলা 
ছারখার হইয়া গেল। তাই আজ দুভর্ষে, জলকম্টে, ম্যালেরিয়ায় ও 

মহামার'তে সোনার বাছগলা ছারখার হইয়া যাইতেছে । যে দিন হইতে ইন্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ ইহাতে আগ্ন জবলাইয়াছিল, সেই দিন 

হইতে ইহা দগ্ধ হইতে আরম্ভ হয় । ক্রমে ক্রমে প্াঁড়য়া এক্ষণে ইহা 
ভম্মসাৎ হইয়া উঠিয়াছে। আমরা সেই *মশানভস্মের মধো থাকয়া এক্ষণে 
গারিদিক অন্ধকারময় দোখতোছ। 



সোনার বাঙ্গল। জাগিবে কি ? 

চিন্তাভস্মপারপর্ণে *মশানতহল্য হইয়া সোনার বাষ্গলা এক্ষণে বিরাজ 
করিতেছে । ইহার চারাদকে ভস্ম-_চারাদকে দগ্ধ অঙ্গার--ইহাকে ভল্ম 
কারবার জন্য যে আগ জালয়াছিল, আজিও তাহা সম্পূর্ণ রপে 
নিবাপিত হয় নাই। ইংরেজবাঁপকের সেই বিষ্বগ্রাসনী লালসার আগ 

আজিও ইহার পরতে পরতে জবীলতেছে। যতাদন সোনার বাজলার 
অস্তিত্ব থাকিবে, বোধ হয়, রাবণের চিতার ন্যায় সে আগ্র চিরাদনই 

জবালবে। ইংরেজবাণক আগুন জবালাইয়াছে সত্য, কিন্ত; সে আগুন 
জবালিতে দিল কাহারা ? আমরা কি সে আগুন জবালিতে দেই নাই? 
আমরাই ত সে আগদন জবলাইবার সহায়তা কাঁরয়াছি, তাই নিজেরাই 
এক্ষণে বেড়া আগুনে প্দাঁড়য়া মারতোছি। ইংরেজবণিককে বাঙ্গলায় 
আনল কে ? আমরা কি আন নাই? তাহাদের অনচর হইয়া শাষ্প- 
গণের প্রাত অত্যাচার করিয়াছিল কাহারা ? আমরা কি কার নাই? 
আবার ইংরেজবপকের কৃহকে পাঁড়য়া পাশ্চাত্য বিলাসিতার ম্রোতে অঙ্গ 

চালিয়া দেশীয় শিল্পের প্রাত উপেক্ষা দেখাইয়াছে কাহারা ? আমরা কি 
নই? তাই বাঁলতোছি, ইংরেজবাঁণক সোনার বাঙ্গলায় আগদন জবালাইয়াছে 
সত্য, 'কিম্তু আমরাই তাহার সহায়তা কারয়াছি। আমরা তাহার 

উপকরণ সংগ্রহ কাঁরয়া দিয়াছি, আমরা সেই আগননকে রক্ষা কাঁরয়াছ 
এবং এখনও তাহাকে বাতাস "দয়া ধরে ধরে জীলভে 'দতোঁছ। 

সুতরাং সোনার বাঞ্গলা যে আমাদের পাপে দগ্ধ হইয়া "মশানে পারণত 
হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । আমাদের এই পাপের জন্য-_ 
মহাপাপের জন্য আজ আমাদের এত দুদশা । আজ তাই সোনার বাঙলা 
*মশানভাম ! তাহার চারিদিকে অন্নবন্মের হাহাকার, চারাঁদকে দহাভক্ষি, 

জজলকণ্ট, ম্যালোরয়া, মহামারীর প্রবল হক্কার ! আজ তাই সোনার বাজলার 

কোড় হইতে ব্রাহ্মণাদি উচ্চশ্রেণী লোকসংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে ! 

শিল্পকূল নির্বংশ হইতেছে! সাস্তরাং বাঙ্গালী জাতির ধংস ফে 

আনিবাধ তাহা ক বলিয়া দিতে হইবে? বাঞ্গলার পল্লী গ্রামসমনহ 



সোনার বাঙলা জাগ্রিবে কি? 

জগ্গলে পারত হইয়া গেল। জলাশয় সমস্ত শঞ্ক ও পঙ্কল। 

ভগ্নগৃহ ও পাতি ভিটায় শগাল পেচক কড়া কারতেছে। ম্যালোরয়ায় 

স্কীতোদর দৃই চাঁর জন লোক বাঙ্গালগ জাতির শেষ অস্তিত্বটুক্য মার 
জাগাইয়া রাখিয়াছে। প্রাতগৃহে বিধবা রমণীর সংখ্যা বাঁড়তেছে। 

সোনার বাঙ্গলা শ্রীহীন, শান্তহীন, স্বাম্থ্যহণীন। যেন ভগবানের কি এক 
প্রবল আভশাপ ইহার মস্তকে পাঁতিত হইয়াছে । মা আমাদের অন্বপূা, 

[তানি স্ব্প্ররসাঁবনী, তবে তাহার প্রাত এ আভশাপ কেন? এ আভ- 

শাপের কারণ যে আমরা, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে । আমরাই 

আমাদের অন্নবন্মের সংস্থান নষ্ট কারয়াছি, আমরাই ইংরেজবাঁণকের 
কূহুকে পাঁড়য়া, বিলাসতার চাকচিক্যে মৃগ্ধ হইয়া, দেশের সর্বনাশ 

কাঁরয়াছ। আমাদের এ দর্দশা হইবে না কেন? আমাদের প্রায়শ্চিত্ত 

্হবানল ! তাই চারাদকে বেড়া আগুন জবালতেছে । 
এক্ষণে উপায় কি? সত্য সত্যই ক আমরা বেড়া আগহনে প্াঁড়য়া 

মারব? ইহার কি কোনই উপায় হইবে না? সত্য সত্যই কি সোনার 
বাঙলা পাঁড়য়া ছারথার হইয়া যাইবে ? সত্য সত্যই কি বাঙ্গাল জাতির 
অস্তিত্ব বিলপ্ত হইবে? হইবেবৈ কি? যে ধংস-ঘ্রোত সোনার 
বাণ্গলায় প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী জাতকে টানিয়া লইয়া 
বঙ্গোপসাগরের অতল গে ড্বাইবে, ভাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গাল? 
জাতির বতমান অবস্থা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, এ জাতির ধংস 
আঁনবার্য। ভগবানের আভশাপ যাহাদের মস্তকে পাঁড়য়াছে, তাহার্দগকে 

রক্ষা করে এমন সাধ্য কার? মহাপাপে যাহারা জম্মভাঁম-_-মাত্ভাঁমকে 
ড্বাইয়াছে তাহাদের রক্ষা কারবে কে? এখনও পর্ন্ত বাহাদের 

টচৈতন্যের উদয় হয় নাই,_-এখনও পর্ধস্ত যাহারা আলস্যের স্রোতে অঙ্গ 
ঢালিয়া সময় কাটাইতেছে, এখনও ধাহাদের সরলতা, দৃঢ়তা ও কাষ'করাী 
শীল্তর উন্মেষ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে না, তাহাদের আস্তত্ব কতাঁদন এই 
বস্দ্ধরার পৃষ্ঠে থাকিতে পারে ? 

বাজালী জাতির ধংস যে অনিবার্ধ সে বিষয়ে আমরা কিন্জমান্ত 
সন্দেহ করি না। কারণ, এরূপ অকর্মণ্য জাত এই জীবন-সংগ্রাম কালে 
কদাচ আপনার অস্তিত্ব রক্ষা কারতে পারে না। হমে যে বাঙ্গালী আপনার 
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পোনা বাঙ্গলা 

অস্তিত্ব হারাইবে, ইহা সংষ্পন্ট্পেই বলা যাইতে পারে । তথাপি আশার 
মোহ আমাদিগকে পাঁরত্যাগ কাঁরতে চাহে না, আশাই আমাদিগকে 
উতানার্থ বিচালত কারয়া তাঁলতেছে। আশা আমাদের মনোমাশ্দিরে 
ক্ষীণ বাঁকা হম্তে উদ হইয়া সোনার বাঙলার সোনার চিত্র আজিও 
দেখাইতে বিরত হইতেছে না। এই যে চারাদক হইতে “বন্দে মাতরং” 
ধ্ৰান উঠিয়া কোট কণ্ঠে সোনার বাজগলাকে বন্দনা কাঁরতেছে, আশা 

আমাদিগকে সেই দিকে কর্ণপাত কারবার জন্য বারংবার উত্তোজত 
করিতেছে ; ঘাঁদও আমরা জানি যে তাহাতে এই *মশান-বাজলার ধূমাচ্ছন্ন 
বায়ুস্তরে সামান্য কম্পন মান্্ও হইবে না, তথাঁপ আশার কূহকে আমরা 
একবার তাহার প্রাত লক্ষ্য না কারয়া থাকিতে পারতোছ না। বাস্তবিক 
এই ভারতব্যাপণ বিরাট স্বদেশী আন্দোলন আমাদের হাদয়-তশ্মীতে 

আঘাত কাঁরতেছে, তাই আমরা সুষ্টোখিত হইয়া জিজ্ঞাসা কাঁরতোছ,_- 
“সোনার বালা জাগিবে ক?” 

সত্য সত্যই আশার আলোকে উৎফুজ্লজ হইয়া সোনার বাতগলার 

উজ্জল চিন্নই দেখিতে পাইতোছি। তাহার *মশানাচন্ত অপসারিত হইয়া 
জীবল্ত চিন্তই আমাদের মানসশ্চক্ষে প্রাতভাত হইতেছে । আমরা তাহার 
সেই “সজলা, সংফলা, শস্যশ্যামলা” মতই দোখতে পাইতেছি। 
আমাদের মনে সেই সোনার বাষ্গলারই চিন্ন উাদত হইতেছে, 

“যেখানে রাখাল ছেলে, সহোদর মোর, 
দনান্তে শ্রমের শেষে লভে মাতৃ-কোড়, 

সুমধ্র স্নেহ স্বর্গে সেই ধূলাঢাকা, 
ছায়ামাথা একপদ” পাঁণ“মার রাকা 
কৌমুদ বিলায় যেথা কুটীরের চালে, 
কলকণ্ঠ মধুধারা শাখার আড়ালে, 
মন কেড়ে লয় দিক-বধ্র গহপ্ঠন-- 

“মুকলে আক্বীল' ওঠে রসাল কানন-_ 

মেলে যেথা ছেলে মেয়ে পল্লীর খেলায় 
বকলবিছান পথে গোধাঁল বেলায়। 
যেখানে সতের পৌষে ভরিয়া উঠান 
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সোনার বাল! জাগিবে কি ” 

দশ দক আলো করে সোনান্ডালা ধান 
সোনালি ধানের শিষ বাঁধিয়া মুঠায় 
ভাই বোন মিলে যথা ছটিয়া বেড়ায়।” 

ভগবান করূন, সোনার বাগ্গলার এই চিন্ যেন চিরস্থায়ী হয় । 
আশায় উৎফল্লে হইতেছি সত্য, সোনার বাঞ্গলার সোনার চিত্ত 

মানসচক্ষে দোখতোঁছ সত্য, কিম্তু তাহাকে পৃনবরি জীবন্ত করিবার 

জন্য আমরা কি কারিতোঁছি? স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের নিগ্রাভষ্গ 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু আবার যে আমরা আমাদের স্বভাববশে ঘুমাইয়া 
পাঁড়তোঁছ ! 'এই যে আমাদের দেশের ঘূবকগণ-_-ছান্লগণ প্রহরার ন্যায় 
সর্বদাই “বশ্দে মাতরং” ধ্যান করিয়া আমাদিগকে সজাগ কারয়া দিতেছে, 
কিন্তু আমরা ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি কি? 

মাতৃপ্জা--মাত্সেবা দরে থাকুক, আজিও ত আমাদের মোহনিদ্রা ভঙ্গ 

হয় নাই। আমরা এক একবার জাগিতোছ আবার ঘুমাইয়া পাঁড়তোছ। 

যতই দিন ঘাইতেছে, ঘুম ততই পাকয়া আসিতেছে । কাজেই আমা- 
দিগকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে,--“সোনার বাৎগলা জাগবে 
কি? এখনও পর্যন্ত জাগরণের কোনই লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। 

যাহা হুইয়াছে তাহাকে সামান্যরূপ চক্ষুরুন্মীলন ব্যতখত আর কিছুই 
বলা যায় না, প্রকৃত জাগরণ এখনও বহুদূরে রাহয়াছে। আমরা যাঁদ 

স্বদেশী আন্দোলনের এই মহাসুযোগ পারত্যাগ করি, তাহা হইলে আর 
কোন কালে আমাদের এ নিদ্রা ভঙ্গ হইবে না। এই নিগ্রাই শেষে 

আমাদের মহানিদ্রায় পারণত হইবে । আভিশাপগ্রল্ত আমাদগের নিকট 

এই ফ্বদেশী আন্দোলন বরম্বরূপে উপস্থিত হইয়াছে । তাই আমরা 

সকলকে আহ্বান কাঁরয়া বাঁলতোঁছি-_-“ীক্ষ্ঠভ জাগ্রত প্রাপ্য বরান: 

নাবোধত |” কিস্ত্ বাস্তবিকই তোমরা উঠিতে পারিবে কি? বাস্তাঁবকই 
তোমরা জাগতে পারিবে কি? সত্য সত্যই সোনার বাশালা 

জাগবে! কি? 
আর সময় নষ্ট কারলে চালবে না। এই বরলাভ কাঁরয়া আমার্দিগকে 

উঠিতে ও জাগতে হইবেই। তাই সকলকে অনুরোধ কারতোঁছ, একবার 

সকলে উঠিয়া দাঁড়াও দৌখ, একবার সকলে জাগ দোঁধ, দৌখ মা আমাদের 
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'সোনার বাঙলা 

জাগেন 'কি না! মা আমাদের গাটনিদ্রায় মগ সত্য, এ সময়ে তাহার 
নিদ্রা ভগ হইবে কিনা জানি না, না ভাঙগিলেও তাঁহার অকাল বোধন 
কাঁরতে হইবে । রাক্ষসের অজ্যাচারে আমরা জর্জারত হইয়া পাঁড়য়াছি, 
কাজেই মাকে না জাগাইলে--তাঁহার নিকট হইতে আশাবাদ লাভ না 
করিলে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার আশা নাই। মাকে জাগাইবার জন্য 
যোড়শোপচারের আয়োজন কাঁরতে হইবে, নত্বা তিনি জাগিবেন না। গন্ধ 

পৃষ্প, বস্তু, নৈবেদ্য সমস্তেরই আয়োজন করিতে হইবে, নত্বা মা 
জাগিবেন কেন ৭ এ সমস্ত উপচার, ভাই, কোথা হইতৈ সংগ্রহ কাঁরবে? 
রাক্ষসের নিকট হইতে কি আনতে হইবে? তাহা হইলে ত রাক্ষসেরই 
জয় হইবে! মাজাগয়া রাক্ষদকেই ত বর দিবেন এবং রাক্ষন ত তাঁহার 
সমস্ত আশীবাদ ল্টিয়া লইবে। সহতরাং আমাদিগকেই এই সমস্ত 
উপচার প্রস্তুত কারতে হইবে । তাহা হইলে আমরা প্রকৃত আশীবাদ 

লাভ কাঁরতে পারিব এবং তখন মায়ের পূজার প্রকত আঁধকারী হইব । 

যাহা দিয়া মায়ের পুজা কাঁরব, তাহা রাক্ষসের নিকট হইতে লইলে চাঁলবে 
না। শানিয়াছি, মা চিনির নৈবেদ্যে বড়ই তন্ট হন? যাঁদ তাঁম তাঁহার 
ভস্ত হও, তাহা হইলে নিজে সেই নৈবেদ্য প্রস্তুত কর; কদাচ রাক্ষসের 
নিকট হাত পাঁতিও লা। মা সাড়ীতে বড় প্রীতলাভ করেন, সে সাড়া 

তামি নিজে ক করিতে পার না? এক 'দিন ত্াম মাতা বস্স্ধরার সাড়া 
যোগাইয়াছলে ; আজ আপনার মাকে দুই একখানি সাড়া দিতে পারিবে 

না? যাঁদও জানি রাক্ষসের নিকট হইতে সাড়ী না আনলে তোমরা মাকে 
দতে পার না-কিদ্তু যখন তোমরা মাকে জাগাইতে চাহিতেছ, তখন 

আপনাদের প্রস্তূত সাড়ী না 'দিলে, মা রাক্ষমকেই আশাীবদি করিবেন । 

তাই বাঁলতোছি, মায়ের অকাল-বোধনের জন্য ষোড়শোপচারের আয়োজন 
কর এবং নিজেরাই সেই নৈবেদ্য ও বন্দ প্রন্ভূতের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হও। 
যাহার ননার্মত দ্রব্য দিষে, মা তাহাকেই আশাবাদ করিবেন। সেই জন্য 
কদাচ রাক্ষসের নিকট হাত পাতিও না। আজ তোমরা রাক্ষসের সহি 
জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছ, কি বাঁলয়া আবার তাহার নিকট হাত 
পাতিবে। যদি একবার ল্বদেশী আস্দোলনরংপ বর পাইয়াছ, তবে একবার 
জেরা জাগিয়া মায়ের অকাল বোধনের চেষ্টা কর। 
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সোনার বাছগলা জাগিবে কি? 

বাস্তাঁবকই আমরা রাক্ষসের সহিত জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত । এ রা্গল 
কে? ইংরেজবাঁণক ! ইংরেজবাঁণকের রাক্ষপী মাঁত'র কথা ভ আমরা 
“পূর্বেই বালয়াছি। কেমন কাঁরয়া সেই রাক্ষম আমাদের সাহত জীবন- 

গ্রাম বাধাইয়াছে, তাহাও পর্বে বলা হইয়াছে । আজ সেই রাক্ষস- 

মাঁতধারী ইংরেজবাঁণকের সাঁহভ জীবন-সংগ্রামে-_শিজ্প-যুদ্ধে আমরা 
ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পাঁড়য়াছি। আমাদের অন্ন শস্মদও অপহৃত, কেমন 

কাঁরয়া আমরা জয়লাভ করিব ? জয়লাভ কারতে পারিবই কি না তাহাই 
বা কে বালতে পারে? তবে ঘাদ মায়ের অকাল বোধন করিতে পারি 
তাহা হইলে কিছ আশা করা যাইতে পারে। যাঁদ আবার আমরা স্বদেশী 

উপচার গ্বারা তাঁহার প্জা কাঁরয়া তাঁহাকে জাগাইতে পারি, তাহা হইলে 
আমাদের জয়লাভের সম্ভাবনা থাকিলেও থাকতে পারে। এত 'দিন 
আমরা রাক্ষসের নাগপাশে বধ হইয়া, তাহাদের অন্যাঘাতে ক্ষতশাবক্ষত 

'হইতোঁছলাম ॥ কে যেন আমাদের কাণে “বশ্দে মাতরং” মন্ত্র দিল, 

তাই আমরা পাম্বপাঁরবত'ন কাঁরয়া নাগপাশটাকে ছিশড়য়া ফেলিয়াছি 
বলিয়া বোধ হইতেছে । এক্ষণে জাগতে হইবে ও মাকেও জাগাইতে 
হইবে! মা জাগলে তাঁহার স্নহ্পশে আমাদের ক্ষত চিহ্ন সমস্ত 
মলাইয়া যাইবে । কিন্ত; আমরা সত্য সত্যই কি জাগিতে পারিব ও 
'মাকেও জাগাইতে পারিব? বাম্তাবকই সোনার বাত্গলা জাগিবে কি? 

এ ঘোরতর জবনসংগ্রামের' কোন পারচয় দিবার প্রয়োজন আছে 'কি? 
আমরা সকলেই ত চক্ষের সমক্ষে অহরহ সেই সংগ্রাম দোখাতেছি ; কেবল 
দোখিতোঁছ কেন, নিজেরাও দ্ধ কাঁরতে করিতে ক্ষত-বক্ষত হইতোছি। 

কে না এই সংগ্রামের আঘাত সহ্য করিয়াছে? তবে আর কাহার নিকট 
ইহার পাঁরয় দিব? তথাপি একবার তাহার চিত্র দেখা ক ভাল নয়? 
কারণ, সেই বিরাট সংগ্রাম সকলে সম্পর্ণরূপে দেখিতে পাইতেছে না, 
অনেকেই তাহা আংশিকরূপে দোখতে পায়। কাজেই তাহার একটা চিন্ন 
দেখান মন্দ কি? যাহারা যুদ্ধ করে তাহারা সকল দিকের সংবাদ রাখে 
না, কিম্ত; দতমুখে সমগ্তই জানিতে পারে। সেইরূপ এই সংগ্রান্ের 
একটা চিত্ত দেখাইতে চেষ্টা করায় হানি কি? অন্ধ ধৃতরান্টকে সঞ্জয় 
গৃহে বাঁসয়া ক্রক্ষে যাদ্ধের চিত্র দেখাইয়াছিলেন। আমরা সকলেই 
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সোনার বাঙ্গল। 

অন্ধ, আবার আমরা সকলেই রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান, [কম্তু আমাদের সঞ্জয় 
কোথায় সঞ্জয় থাকুক বা নাই থাকুক, এ শুন, বন্দে মাতরমের, 
পাণ্জন্য বাজিয়া উঠিয়াছে । 

পলাশীর যুগ্ধ হইয়া গেল, ইংরেজের ক্ষমতা সোনার বা্গলায়, 

বাঁড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনসংগ্রামেরও আয়োজন হইতে লাগিল। 
সে কালের চিন্ন পূর্বে দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে একবার এ কালের চিন্ত 
দেখান ঘাউক। মুসলমান নবাব বাদসাহের আমলে উচ্চ রাজপদে হিন্দু 

মুসলমান 'নাবশেষে লোক নিধন্ত হইত এবং তাহাদের প্রায় সকলেই 
এদেশবাসী 'ছিল। রাজকমণচাঁর-রূপে রাজকার্ধ কাঁরয়া এ দেশের 

লোকেরা প্রাতপাঁলিত হইত । রাজস্ব কর্মচারী বল, দেওয়ান বল, মুন্সী 
বল, এমন 'কি সেনাপাঁতি পর্যস্ত বল, এদেশের লোকেরা অর্থাৎ বাঞ্গাল?- 
রাই নিযান্ত হইত । নিম্ন পদের লোকও এদেশ হইতে নিযান্ত হইত। 
আরব, পারস্য বা তাতার হইতে লোক আসত না । আর এক্ষণে উচ্চপদে 
সমস্তইত শ্বেতাঙ্গ । সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া তাহাদের এদেশে 
আগমন, ভারত ভাণ্ডারের অর্থগ্রহণ, তাহার পর সেই সমস্ত সশ্চিত অথ" 
লইয়া আবার তাহাদের ম্বদেশে প্রাতগমন। নিম্নপদও ক্রমে তাহারা ও 
ফাঁর্গণরা আধকার করিতেছে । রাজকার্যে শ্বেতাঙ্গের সাঁহত জীবন- 
গ্রামে দেশীয়েরা পরাজিত ও আহত, প্রায় মৃত্যমখে পাঁতিত। 

মুসলমান? আমলে দেশের উৎপন্ন নিত্য ব্যবহার্য দ্ুব্য দেশের 
সংকুলান না কারয়া বিদেশে যাইতে পারিত না। আর এক্ষণে ণ এক্ষণে 

দলে দলে নানাজাতি শ্বেতকায় বা্গলায় আসিয়া আমাদের পেটের ভাত 

হইতে অনেক দ্ুব্য জাহাজে পুরিয়া লইয়। ধাইতেছে । সেই সমস্ত চাউল 
গমে কি হয়? না মদ্য প্রস্ততহয়। সরকারী কাগজে কলমে বেশ 

পার্কার লেখা থাকে যে, এত টাকার 'জানম রপ্তানী হইয়া এদেশের টাকা 
হইল। কিম্ত; তাহাতে হইল ক ? আমাদের পেটের ভাত জটিল না। 
অর্থনগীতাবদগণ হয়ত হাস্য করিয়া বাললেন ষে, ওরে মর্থ ! তোমাদের 
দেশের টাকা হইতেছে, আর তোমরা খাইতে পাইতে না বাঁলয়া চাকার 

কারতেছ! তোমরা অর্থনপীতর কিছুই বুঝ না! সে কথা সত্য, আমরা 
বাস্ভাঁবকই অর্থনধাতর কিছুই ব্যঝি না। কারণ টাকা খাইয়া যে জীবন 
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দোনার বাকল) জাগিবে কি ? 

ধারণ কাঁরতে হয়, তাহা তজানি না। বাদ দেশে জিনিসই নাই থাকল, 

সবে টাকা লইয়া কারব কি? এখানেও জাবনসংগ্রামে আমাদের জীবন 
সংশয়। 

তারপর নীঙকর, চাকর ও পাট ব্যবসায়শদের কথা । নী'লকরের 

অত্যাচার পর্বে বলা হইয়াছে । তাহাদের সাহত জীবনসংগ্রামে কৃষক- 
'দগের আম্তত্ব লোপ হইবার সম্ভাবনা ঘটয়াছল। চা-করদিগের সাঁহত 
জীবনসংগ্রামে কূলাদের পেটের ভাত জ্যাটতেছে না। তাহার পর পাট 
ব্যবসায়ধদের ব্যাপার । এই জীবনসংগ্রার্মটি বড়ই বিচিত্র! বাহিরে দেখিতে 
বোধ হয়, এই জীবনসংগ্রামে আমরাই জয়লাভ কাঁরতোছি, আমাদের 

কৃষকেরা জয়যস্ত হইতেছে, 'কিন্তু ভিতরে কি হইতেছে? ধানের চাষ 
কাময়া পাটের চাষ এত বাঁড়য়াছে যে, সাধারণ লোকে প্রাতি বংসরই 

দরু্ভক্ষ অনুভব করতেছে; আর যাহারা জয়যস্ত হইতেছে, সেই 
ক্ষকেরাও পরক্ষণেই আবার রসদের জন্য ব্যাকুল হইয়া হাহাকার 
করিতেছে । বাস্তাঁবক কৃষকগণের সামায়ক কছ অর্থ লাভ হইতেছে 

সত্য, কিন্তু ধান্যের চাষের অভাবে সাধারণ লোক এবং কৃষকদেরও 
অনেকে খাইতে না পাইয়া যে মারয়া যাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তাহার পর গ্রামের জলাশয়সমূছে এই সমস্ত পার্ট পচাইয়া পঙ্লীর স্বাস্থ্য 
নষ্ট করা হইতেছে, এবং যে কৃষকেরা অর্থলাভ করিতেছে, চিকিৎসার 

জন্য কইনাইন প্রভৃতি বলাত" ওষধ কিনিতে তাহারা তাহা ব্যয় করিয়া 
ফেলিতেছে। আবার এ সমস্ত পাট গান্নবন্ প্রভৃতি হইয়া যেমন 
আসিতেছে, অমান তাহা কৃষকগণেরই অ্গে শোভা পাইতেছে। বল 

দেখ, এই বিচিত্র সংগ্রামে পারণামে জয়যন্ত হইল কাহারা ? এই জীবন- 
সংগ্রামে আমরা জয়লাভ কাঁরতে ইচ্ছা কার সভা, কারণ এ অল্প সোনার 

বাঙগলা ব্যপ্ততত পৃথিবীর আর কোথাও পাওয়া বাইবে না। কিম্ত: 
পরিণামে আপনাদিগকেও বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে । সকলে সামঞ্জস্য 
ভাবে যাঁদ শেষ পধশ্ত বাঁচিয়া থাঁকতে পারি, তবেই বলিতে পারি 
সংগ্রামে জয়লাভ কাঁরয়াছি, নতৃবা আপাত-্জয়লাভের কোনই মূল্য নাই। 

এতদব্যণত আর একটি সংগ্রামও আছে। সেটি শ্বেতাঙ্গ জমীদার-. 
দিগের সাহত দেশীয় জমাদারাদগের জীবনসংগ্রাম । অনেক কঠীয়াল, 
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'*মোনার বাঙ্গলা! 

সাহেব এক্ণে জমাদার হইয়া বাঁলয়াছেন। দেশীয় জমণদারগণের জমাদারা 
মানা উপায়ে গ্রহণ করিয়া এক্ষণে তাঁহারা ভ্বাম হইয়্াছেন। তাঁহাদের 
লাঠি ষড়াকর নিকট অন্যান্য জমাঁদারেরা পলাইয়া যান, নিরীহ প্রজাগণের 
'ত কথাই নাই । এখানেও প্রকৃত সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে জীবনসংগ্রাম। 

তাহার পর শিম্প বাপিজ্যের জীবনসংগ্রাম। আমরা পর্বে বাঁলয়া 
রাখিয়াছি যে আমরাই এককালে জগতের অন্নবন্ধের সংকুলান কাঁরতাম। 
এক্ষণে পাঁথবাঁর চাঁরাদক বিশেষত 'বিলাত হইতে আমাদের অন্নবস্ম্ের 
সংস্থান হইয়া আসতেছে । 'কিপ্রকারে আমাদের দেশের শাঞজ্পিকূলের ধ্বংস 

সাধন হইয়াছে, তাহা আমরা পর্বে দেখাইয়াছি। এক্ষণে যাহাও আছে, 

তাহাদের সাঁহত িরুপ প্রবল সংগ্রাম চাঁলতেছে, তাহাই একবার দেখাই- 
ভেছি। পর্বে বা্গলার লবণ, চিনি, কার্পাস বন্ত প্রভৃতি পাঁথবীর 
-অনেকস্ধানে নগত হইত বাঁলয়া উজ্লেখ করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই 
বাঞ্গলায় এ সমস্ত পদাথ কি পাঁরমাণে আসে, তাহাই দেখান যাইতেছে। 
বাচগলাতে বৎসরে প্রায় &৫ লক্ষ টাকার লবণের আমদান" হইয়া থাকে । 
৫০ লক্ষ টাকার কার্পাস সংঘের আমদানী হয়। ১৫ কোটি টাকার 
কার্পাস বম্ঘ ও ৬৭ লক্ষ টাকার কাপণস শিল্পের অন্যান্য দ্রব্য আইসে। 

তািভঙ্ন চিনিও বহুল পরিমাণে আমদানী হয়। সতরাং যে সোনার 
বাজলা এককালে জগতের অন্নবন্ত্র যোগাইয়া ছিল, আজ তাহাকে 

'বিদেশীর মুখের 'দিকে চাহিয়া থাকিতে হইয়াছে । আজ তাহার শিজ্পি- 
গণ বৈদোৌশিকগণের সাহত ঘোরতর জণবনসংগ্রামে জজশীরত হইয়া মৃতপ্রায় 

হইয়াছে, শশপ্রই তাহাদের ধ্বংস সংঘাঁটত হইবে ! যে বাঙ্গলায় কোটি কোটি 
টাকার 'বিদেশশ দ্রব্যের আমদান"ণ হইতেছে, সে দেশের আঁধবাসী জীবন- 

সংগ্রামে কতদিন বাঁচিতে পারে? কাজেই তাহাদের ধ্বংস আনবার্ধ 
বলিয়াই বোধ হয়। ইংরেজের আগমন হইতে এই জীবনসংগ্রাম চাঁলয়া 
আদসিতেছে। ছলে, বলে, কৌশলে ইংরেজবণিক এই সংগ্রামে জয়লাভের 

চেশ্টা করিয়া আসিয়াছে, একণে সমাকরূপেই কৃতকাধ হইয়াছে । ক্ষীণ- 
শান্তস্পা্ ঘে সমস্ত অজ্পসংখ্যক শিল্পী আজিও তাহাদের সাঁহভ যুদ্ধ 
“করিতেছে, তাহাদের অধ্যবসায়কে ধন্য বালিতে হয়। িন্ভ্ তাহারা 
পুআর কতাঁদন যগ্ধ করিতে পারবে? রমেই তাহাদের শান্তর চাস 

। ৯৯. 



সোনার বাঙ্গল! জজাগিবে কি?" 

হইতেছে, ওদিকে ইংরেজবাণক আগ্নের় অস্তের সাহাযো তাহাদিগকে 
একেবারে নিপাঁতিত কারবার চেষ্টা কারতেছে। সবাপেক্ষা এই জীবন- 
সংগ্রামই ভয়াবহ ! 

সুতরাং ঘোঁদকে দেখ সেই দিকে বৈদোৌশক বিশেষতঃ ইংরেজবাঁণক 

ও ইংরেজ জাতির সাঁহত আমাদের জীবনসংগ্রাম চালতেছে। আমাদের" 
রাজা ইংরেজ, ভাঁহার সচিবগণও ইংরেজ, প্রাতানাধ রাজপ্রূবও ইংরেজ । 
অবশ্য আমরা তাঁহাদের নিকট হইতে ন্যায় বিচারের আশা কারয়া থাকি 
এবং তাঁহারা তাহা দান কাঁরতে যে পরাধ্মখ, তাহাও সাহস করিয়া 
বাঁলতে পাঁর না। কিশ্তু ইংরেজবাঁণকের এমন কৃহক যে, ভাঁহারাও- 
মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন। আমাদের রাজরাজেন্বর নিরপেক্ষ হইলে কি 
হইবে? তাঁহার প্রাতানাঁধ কর্মচারবগ" যে ইংরেজবাণকের কৃহকজাল 
ভেদ করিতে পারেন না; বরং তাহাতেই অনেকে আপনা হইতে আবদ্ধ 
হইয়া পড়েন। তাহাদিগকে জালে আবদ্ধ করিয়া বাঁণকসম্প্রদায় ক্ষুদরশান্ত- 
সম্প্ আমাদের সাহত আবরত যুদ্ধ কারতেছে। এই সংগ্রামে কি 

আমরা জয়াশা কারতে পারি? কিম্ত্ না কাঁরলেও ত আমাদের আঁস্তস্ব" 
থাঁকবে না। 

তাই বাঁলতোছি, আর ঘমাইয়া থাঁকলে চাঁলবে না। যাঁদ এই জীবন- 
সংগ্রামে জয়লাভ কারবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তাহার জন্য প্রস্তূত - 
হইতে হইবে। আমরা ত বাঁলতেছি, তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য । 
তোমাদের এই অবস্থা দৌথয়াই স্তাহা বাঁলতে হইতেছে। যাঁদ তোমরা 
সেই ধ্বংসের হস্ত হইতে নিৎ্কৃত্তি পাইবার ইচ্ছা কর, বাদি বাস্তাঁবক এই 
ভয়াবহ রাক্ষসের সাহত জীবনসংগ্রামে জয়লাভ কারতে চাও তাহা হইলে 
আর সময় নন্ট কারও না। আর আলস্যের মোহে মুগ্ধ হইয়া থাঁকও 
না। অর বিলাসতার শ্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিও না। প্রকৃত বীরের 

ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াও। ঘাঁদও জানি, রাক্ষসে তোমাদের রন্তু শোধণ' 
করিয়াছে, তোমাদের দেহে র্তীবন্দুর বড়ই অভাব, তথাপি ফেটুকয আছে, 
তাহারই উপর নিভ'র কারয়া তোমাদিগকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, বার" 
বেশে রণসাজে এই দুধর্ব রাক্ষসের সাহত জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে 
হইবে । এ দেখ, ভগবানের বররুপ স্বদেশী আদ্দেলিন তোমাদিগকে- 

১১০ 



“সোনার বাঙ্গলা 

জাগাইতেছে ৷ এ শুন, বন্দে মাতরমের পাণ্চজন্য বাজিয়া উঠিয়াছে। তাই 
আবার বাঁলতেছি, “উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান: নিবোধত |” 

জীবনসংগ্রামের যে চিন্ন দেখাইলাম, তাহাতে যে তোমাদের ধ্বংস 
ঘনাইয়া আদিতেছে, ইহা কি বাঝতে পাঁরিতেছ না? দেখ, চারাদকে 

তোমাদের সাঁহত জীবনসংগ্রাম হইতেছে ; তোমাদের সম্মথে, পশ্চাতে, 
দক্ষিণে, বামে সর্বই রাক্ষসের আক্রমণ, সথ্গে সঙ্গে শন্রুগণ তোমাদের 

দেশে আগুন জবালাইয়া দিয়াছে । রাক্ষসের সোনার পূরী আগ্নতে দগ্ধ 
হইয়াছিল জানি, কিন্ত এক্ষণে রাক্ষসেই আমাদের সোনার বাঞ্গলা দশ্ধ 
কারতেছে। তাই বাঁলতেছি, আমাদের আর নিদ্দিত থাকিলে চাঁলবে না। 

যাঁদ আমরা সুযোগ পাইয়াছি, তবে ছাড়ব কেন ? এই মহাস্যোগ ঘাঁদ 
আমরা পাঁরত্যাগ করি, তাহা হইলে, আমাদের অস্তিত্ব এ বসহন্ধরা-পৃষ্ঠে 

আর আঁধিকার্দন থাকবে না, বাছ্গালণ জাতির ধ্বংস শীঘ্রই সংঘটিত হইবে । 
ইহাতেও যদ আমাদের চৈতন্য না হয়, এই সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া» 

[পপাসায় ক্ষামকণ্ঠ হইয়া__রন্তমোক্ষণে কঙ্কালসার হইয়া--*মশানের 
চিতাভস্ম অগ্গে মাখিয়া-যাদ আমরা ঘূমাইয়া পাড় তাহা হইলে 
আমাদের এ ঘম আর কোন কালেই 'ভাঙ্গিবে না ।' তাই বাঁলতোছ যে, 
একবার বন্দে মাতরমের পাঞ্চজন্য শুনিয়া সকলে উঠিয়া দাঁড়াও । 

এঁ দেখ, রাজপর্ষেরা নাজাঁন কি উদ্দেশ্যে সোনার বাৎগলাকে ভাগ 
কারয়া ফোললেন। কোটিকণ্ঠের আতর্নাদে তাঁহারা কণণপাত করিলেন 
না। সে আতনাদে সিমলা শৈলের প্রস্তর বিদ্ুমাতও বিচলিত হইল 

না। শ্বেতগ্বীপচ্শ্বিত মহাসাগরে একটিও তরঞ্গ উঠিল না! কষ্ত 
যেই তোমরা জীবনসংগ্রামের--শিজ্প-যৃদ্ধের একট; ভয় দেখাইয়াছ, অমনই 
তাল ভাবেই হউক, আর মন্দভাবেই হউক, সকলেই “তিষ্ঠ 'তিষ্ঠ” করিয়া 
উঠিয়াছেন। যাহারা “বশ্দে মাতরম' ধ্বনিতে সোনার বাণ্গলা কম্পিত 
কারয়া স্বদেশী আন্দোলনের জন্য সকলকে জাগাইতোছিল, দেশের 

আশাস্ধল সেই যুবকগণের- সেই ছান্্ব্ন্দের নিষাতনের ব্যবস্থা প্রথমে 
সূচিত হইল। কারলাইল ও লায়নের সারকূলার জারি হইয়া ছারগণের 
“পড়নের ব্যবস্থা হইল । ওাঁদকে পর্ববঙ্গের নতন লায়েস্ভা-খা দেশের 
/নেতবৈগ'কে ভাকাইয়া ধমক দিলেন । তাঁহার অনচরেরা নানারূপ অভিনয় 



সোনার বালা জাগিবে কি? 

আরম্ভ করিল। রঙ্গপুরের স্পেশাল কনেস্টবলীর-_-বারশালের গঃর্খা 
আঁভধানের ব্যাপারে পূর্ববঙ্গ সম্মস্ত হইয়া উঠিল। দেখাদোখ পাশ্চম 
বঙ্গেও দুই একটি ক্ষুদ্র আভনয় আরম্ভ হইল। এসব অভিনয়ের কারণ 
বুঝিতে পাঁরয়াছ ক ? এ জীবনসংগ্রামের-এ 'বিলাতণ 'জানস “বয়কটের 
ভয় ! যাঁদও রাজপৃর্ষগণ দেশে শাশ্তিরক্ষার প্রয়োজন বালযা এই সব 
আঁভনয়ের কারণ নির্দেশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, আমরা কিন্তু বৃঝি, কেবল 
এই জীবনসংগ্রামের ভয়ে তাহাঁদগকে বিচলিত হইতে হইয়াছে! যাঁদ 
বাস্তাবক বাঞ্গালণ ও তাহাদের অনুসরণে সমম্ত ভারতবাসী আজ 
বিদেশজাতদুব্য ত্যাগ ও স্বদেশজাতদ্ুব্য গ্রহণ রূপ মহার্রাতের অন্ষ্ঠানে প্রবৃত্ত 

হয়, যাঁদ কেহ বিলাতীণ দ্রব্য স্পর্শ না করে, তাহা হইলে, ভাব দোঁখ সেই 

“ইউনাইটেড 'কিংডমের” কি অবস্থা হয় ণ তাহার কোটি কোটি টাকার 

দুব্য ভারতে স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে, এই ঘ্রোত যাঁদ বা্তাঁবকই 
রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঘে শ্রমজশীবগণের মধ্যে হাহাকার পাঁড়য়া যাইবে, 
সে কথা কি নতন কাঁরয়া বাঁলয়া 'দতে হইবে ? তাহা হইলে এই জাবন- 

সংগ্রামে ব্গবাসী--ভারতবাসী যে জয়লাভ কাঁরবে, ভাহাতে ক সন্দেহ 
আছে? তাই যাহারা এই সংগ্রামের জন্য প্রস্তূত হইয়া পথ পাঁরছ্কার 

কারতেছিল, তাহাদিগকে নিধতিন করার চেষ্টা করা হইল। ইংরেজ 
বাঁণক ও ইংরেজ রাজপ্রূষ জানেন যে, বাগ্গালীর এই আন্দোলন অভিনয় 

মাত, ইহার স্ধায়ত্ব জলব্দ্বূদের ন্যায়! তথাপি প্রথম হইতেই বদ্যূদ 
নষ্ট করাই ভাল । কারণ কি জানি ঘাঁদ কোন বাতাসে তাহা দুই একটি 
ক্ষুদ্র তরছ্গে পাঁরণত হয়, তাহা হইলে অন্তত দুই এক খানা বোঝাই 
জাহাজও ডাঁবয়া যাইতে পারে । তাই সেই অভিনয়ের--সেই ছায়াবাজণীর 
পট ভ্লিতেই ভাগ্গয়া দিবার আয়োজন হইয়াছিল । এজন্য নব সায়েন্তা 
খাঁ যে আভনয় কাঁরয়াছেন, বাঙ্গাল তাহা কোন দিনই ভাাঁলতে পারিবে 
না। 

তাঁহার রাজে প্রকাশ্যস্থানে “বন্দে মাতরং” ধ্বানি পর্যপ্ত উচ্চারিত 
হওয়া নাঁষদধ হইয়াছে । তাই নববর্ষের শুভ প্রথম দিনে বরিশালে তাঁহার 
একটি অনুচর সমগ্র বঙ্গের প্রীভাঁনাধগণের প্রাত যে দূর্বযবহার কারয়াছে, 
'তাহাঙ্ডে বত'মান ইংরেজ শাসনের দুর্বলতায় ও আবক্চেনার পারয় পাওয়া 
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গিয়াছে । মে দিন বদেশী আন্দোলনের প্রাণদ্ব্রপ যূবকবন্দে, পুলিশের 
লাহ্ির আঘাতে যের্প রস্তান্তকলেবর হইয়াছিল, তাহা মনে কাঁরলে শরার, 
শিশ্কারয়া উঠে; আবার সঙ্গে সত্গে আনন্দও উপস্থিত হয়; কারণ 
তাহারা “বন্দে মাতরং” উচ্চারণ কাঁরতে ক্ষান্ত হয় নাই। বাগ্গলার রাজ- 
টৈাোতিক আন্দোলনের মেরূদণ্ড্বরূপ সরেশ্্রনাথ পলিশ সাহেব কতর্বক 

ধৃভ হইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের বে-আইনি বিচারে জারমানা দিলেন, শুনিয়া যেমন 
দারুণ মর্মপাঁড়া উপস্থিত হয়, আবার সেই পালিশ সাহেবকে প্রাদোশক 
সামার মণ্ডপে সকলে “বন্দে মাতরং” উচ্চারণ করাইয়াছেন শুনিয়া 
হর্যেরও স্চার হয়। সে দিন যে সকল যুবক মাভৃভাঁমর জন্য আপনাদের 

রক্তদান কারয়াছল, এমন কি প্রাণদান কারতেও প্রস্তুত ছিল, তাহাদের 
নাম এই ম্বদেশশ আন্দোলনের হীতহাসে ঘষে সোনার অক্ষরে 'লাখত 
থাকবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঘাঁদ সোনার বাশালার সকল সম্তান 

তাহাদের ন্যায় রন্তদানে প্রাণদানে প্রন্ভূত হয়, তাহা হইলে এ জীবন- 
সংগ্রামে আমাদের জয় সুনিশ্চিত, এরূপ কথা ম্ন্তকণ্ঠে বলা যাইতে 

পারে। 
1কম্ত: আমাদের সেরুপ ভাগ্য হইবে কি? স্বদেশের জন্য আমাদের' 

কয়জনের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে? স্বদেশের জন্য আমরা কয়জন রন্তুদান 
কাঁরতে পার? কয়জন প্রাণদান করিতে প্রস্তুত হইবার ইচ্ছা করি? 
«বন্দে মাতরং” মহামন্মে কয়জন 'সাদ্ধলাভে অগ্রসর হইয়াছি ? সে যাহাই 

হউক এখন আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকলে চাঁলবে না, এ জীবনসংগ্রামে 

ভয়লাভের জন্য সকলকে প্রস্তৃত হইতেই হইবে । আমরা দেখিয়াছি যে, 

আমাদের দেশে কাপসি-শিষ্প জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল, একমান্র এই কার্প 

িঞ্পের জন্য সোনার বাঞ্গলায় সোনা ফলিত, সকল জাতিই ইহার 

সহায়তা কাঁরত এবং আপনাদের জীবিকার উপায় কারয়া লইত। আমরা 

ঘাঁদ সেই কাপাস শিল্পের প্নঃপ্রবর্তন করি, তাহা হইলে আমরা এই 

জীবনসংগ্রামে জয়লাভ কাঁরতে পারিৰ বলিয়া ভরসা আছে। বাঁহারা 
ইংরেজী অর্থনপাঁততে ব্যৎপন্ন, তাঁহারা বাঁলয়া থাকেন যে, যেখানে 
ষে দ্রব্য আঁধক পাঁরমাণে ও স্ব্পায়ামে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতে পারে, 

অহাধ, বায: পরনের পক্ষে তথায় আহারই উর চে: কর 

৪ 



সোনার বাঙলা জাগিবে কি ?. 

আবশ্যক। এই নীত দেশকাল [বিবেচনায় সকল দেশে সকল সময়ে 
উপযোগণ কি না, তাহা আমরা বালতে পারি না, কারণ জগতের 
আঁধকাংশ রাজশ্তি রক্ষাশুজ্কের ব্যবস্থা কারয়া স্বদেশজাত সকল শিল্পের 
প্রচলনে ব্যগ্র হইয়া থাকেন। তাঁহাদের বিক্েনায় তাহা না কাঁরলে দেশের 
শ্রমজীবিগপের--শাঞ্পগণের ভয়ানক অন্ন কন্ট উপাঞ্থত হয়। তাই 

ইংলণ্ডেও চেম্বারলেন ও ব্যালফোরপ্রমুখ মনপধাষগণ ইহার প্রবত“নের 
চেষ্টা কারতেছেন। অথনীত্ির প্বোজ্লিখিত [সিদ্ধান্ত যাঁদ সকলেরই 
অবলদ্বনায় হয়, তাহা হইলে আমরাও তাহা মানিয়া লইতে প্রম্ভত আছি; 
কারণ কাপাসশীশল্পে আমরা যখন এককালে জগত্তের সমস্ত জাতকে 

পরাজিত কারয়াছ, এমন কি আমরা যে সামান্য যশ্্বের সাহায্যে তাহার 
অনৃষ্ঠান কাঁরতাম, মাঞ্চেন্টার প্রভৃতি স্থানে বাষ্পীয় কলের আয়োজন 
কাঁরয়াও, তাহাতে আমার্দগকে পরাস্ত কারতে পারত না, ভখন 
অর্থনীতিবিদগণের মত ্বাকার করিলেও আমরা কাপাঁস-শিঙ্গের 

অনুষ্ঠানে ভাবষাতে যে জয়ষন্ত হইবে, এরূপ আশা করা যায়। অবশ্য 
বত'মান সময়ে দোখতে গেলে, মাঞ্চে্টোরের সঙ্গে আমাদের প্রাতিদবাশ্দ্₹তা 
অসম্ভব বাঁলয়াই বোধ হইবে, কিন্তু ইহাতে পাঁরপামে যে আমরা জয়লাভ 

কারব, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক্ষণে বাম্পীয় কল, কি তাঁতের আশ্রয় 
গ্রহণ করা কত'ব্য, এ বষয়ে আলোচনা আমরা এস্ধলে করিব না। ভবে 
আমরা এই পর্ধস্ত বাঁলতে পাঁর যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে বাম্পায় 

কলের সহায়তা গ্রহণ করা কর্তব্য বটে, সহ্গে সঙ্গে আমাদিগের শিঁঞ্প- 

কৃলের পানজারবন দানের জন্য তাঁতের বহংপ্রচলনও আবশ্যক । কেবল 

বাষ্পীয় কলে কততকগহাল ধনীর ধনবৃদ্ধি হইবে, সাধারণ শাল্পগণের 
কোনই উপকার হইবে না। কিস্ত্ তাঁতের প্রচলন হইলে, শিষ্পকৃল 
হইতে অন্যান্য সাধারণ গৃহস্ধেরও জীবকার উপায় হুইবে। প্রান্গীনমতে 
সভা কাটা প্রচালত হুইলে, অনেক গৃহস্থধের অন্নসংস্থন হইবে। তবে 
সেই সকল ঘন্ুও বতমান অবস্থার উপযোগণ ক্ষিপ্র ও বহুলপাঁরমাণে 

উৎপাদনক্ষম হওয়া আবশ্যক । অন্য দিকে কোন কোন বম্পের জন্য 
বাম্পীয় কলেরও প্রয়োজন আছে । তাহাতে প্রমর্জীবগণের উপকার সাধিত 

হইবে। এইরূপ সামঞজসা কাঁরয়া. কাধ কারলে দেশের কল্যাণ সাধিত 
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লোমার বাঙগল। 

হওয়ার সম্ভাবনা হইতে পারে । এজন্য কাপাঁসের চাষও কারতে হইবে, 
পূর্বে আমাদের দেশে কার্পাসের চাষ ছিল, চেষ্টা করিলে এখনও তাহা 
প্রবাতত হইতে পারে। তাহার পর আমাদের দেশ হইতে বহুলপাঁরমাণে 
চিনির রপ্তানী হইত ৷ এ দেশে ইক্ষ: ও খর বক্ষ অপারাঁসত রূপে 

জাঁম্ময়া থাকে। আমরা যাদ এই উভয়বিধ চিনি কল ও দেশী যশ্যের 
সাহায্যে প্রস্ভূত করতে আকুভ করি এবং সকলেই তাহা ব্যবহার কাঁরতে 
প্রস্ভূত হই, তাহা হইলে ইহার গ্বারাও আমাদের অনেক উপকার সাধিত 
হইবে। বিদেশী চানয় মূল্য কিছু অঞ্প বটে, িম্তু উহা হিন্দু 
মুসলমানের অস্পশ্য। উহার পাঁরছ্কারের উপায় উভয় জাতির 
ধর্মীবরক্ধ ৷ সতরাং কর্দাচ তাহা স্পর্শ করা উচিত নছে। তাহার পর 
লবণ--আমাদের রাজপুর,যদের সাঁহত তাছার সম্ব্ধ আঁধক, সতরাং 

লবণ প্রদ্ভতূত হওয়া অসম্ভব । 'কিষ্ত্ু লিভারপুল প্রভাতি স্থানের লবণ 

দাঁষত হইয়া আসায় উহা হিন্দ; মুসলমানের ব্যবহার করা কতব্য নহে । 
এতা্ভি্ঘ আমাদের দেশে আরও অনেক 'শিঙ্গস আছে। যাঁদ আমরা 

সকলেই প্রাতজ্ঞাবগ্ধ হই যে, স্বদেশের দ্রব্য পাইলে কদাচ বিদেশ প্রব্য 
ব্যবহার কারব না, তাহা হইলে আমাদের দেশের সকল শিল্পের অন 
পুনবরি আব্ধ হইতে পারে, এবং আমাদের সকলকেই অঙ্গ বিষ্তর 
তাহাতে লিপ্ত হইতে হইবে । কি হিন্দ] কি মুসলমান সকলেই 
আপনাদের জাঁবকার জন্য এখন হইতে প্রস্ভূত না হইলে, কেহই 
কাহারও আস্তত্ব রক্ষা কাঁরতে পারবে না; তাই বাঁলতোছ, হিন্দ 

মূসলমান সকলে একবার ভাই ভাই 'মাঁলয়া এই জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হও। সময় রমশ চলিয়া যাইতেছে, আপনাদের জীবিকার উপায় ক্রমে 
রদ্ধ হইয়া আসিতেছে । এখন হইতে সকলে প্রম্তত না হইলে, 
তোমাদের ধ্বংস দ্রুত গাঁতিতে আগসিবে। জগতের সকল জাতি এই জাঁবন 
সংগ্রামের জন্য প্রন্তৃত হইয়াছে । এক বার তোমরাও প্রাণপণে চেষ্টা কর। 

এ শুন, রাজপুর্ষগণও আমাদের জীবনসংগ্রামে সহায়তা কারবার 
আশা দিতেছেন। অন্তত: তাঁহারা মুখে ইহাই বাঁলতেছেন। যাঁদও 
ইংরেজবাঁপকের সাত লংগ্রাম ঘোরতর আকার ধারণ করিলে, তাহারা 
আমাদিগের কতদংর সহায়ন্ডা কাঁরবেন ভাহা আমরা স্থির কাঁয়া বাঁলতে 

৯৮ 



সোনার বাহল! জাগিবে কি? 

পারি না, তথাঁপ তাঁহাদের ঘোষণাকে আমরা দৈববাণী বলিয়া ধাঁরয়া 
গইতে পাঁর। লাট কর্জন হইতে নব ছোট লাট ফ্লার পর্যষ্ত স্বদেশন 
শিল্পের উদ্বাতর ইচ্ছা প্রকাশ কারয়াছেন। সুতরাং ইহাও আমাদের 
এক মহাসযোগ । তাই বালিতোছ, এসযোগ আমাদের পারভ্যাগ করা 

উচিত নহে । রাজপুরুষর্দের আম্বাসে আমাদের ভীত, সন্দেহ, সমস্ত 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য । তাঁহারা কেবঙ্স আম্বাস দেন নাই, দেশশয় শিল্পের 

উন্বাতর জন্য সাহাধ্য করিতেও প্রস্তুত হইয়াছেন। সৃতরাং এই স্বদেশ 
আন্দোলনের সাঁহত রাজপুরুষগণের আম্বাসকেও উপেক্ষা করা উচিত 
নহে। কারণ রাজশান্ত সহায় থাঁকলে, নিভয়ে কতব্যের পথে অগ্রসর 

হওয়া যায়। কিন্তু আমাদের রাজপুরুষগণ কতাদন আম্বাস দিতে 

পারবেন, তাহাও চিদ্তনীয় বটে। সংগ্রাম ঘোরতর হইয়া উঠিলে আবার 
রেগুলেশন লাঠি বা সঙ্গণশন যে বাহির হইবে না, একথা কে বালিতে 
পারে? 

সহস্র লাঠি, সহম্্র স্গীন বাঁহর হউক, বন্দুকের শব্দে সমস্ত বাষ্গলা 
প্রতিধ্বানত হউক, 'কিম্ভ আমাদিগকে আর 'পিছাইলে চাঁলবে না। লাঠি, 
সগ্গীন, বন্দাকের আঘাত সহা কাঁরয়াও আমাদিগকে অগ্রসর হইতে . 

হইবে । আর বৃথা কাল কাটাইলে চাঁলবে না। সময় থাকতে একবার 
সকলে 'মালয়া এই জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। সোনার বাঞ্গলাকে 
জাগাইয়া ভূল । আবার বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে বন্তুবয়নের অনষ্ঠান 

হউক। তদ্ত্বায়কুলের মূখে হাঁস দেখা 'দক, প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে 
সত্র প্রস্তুত হইতে থাকৃক ৷ পপ্যবতী মাহলাগণ আপনাদের জীবকার 
উপায় কাঁরয়া লউন। তাঁহাদের পুণ্যকীত“তে আবার গ্রামে গ্রামে 
পৃৎ্কারণ খাঁনভ হউক। পাঁঞকল পূদ্করিপীর পণ্কোদ্ধার হউক। 
ম্যালোরয়া, মহামারী, দূরে পল্গাইয়া যাউক | আঁভাঁথ অভ্যাগত দুইমুষ্টি 
অন্ন পাউক। গ্রামে গ্রামে চিনির কারখানা স্থাঁপত হউক । রাশি রাশ 
চান জাহাজ বোঝাই হইয়া দেশ [বিদেশে চাঁলয়া যাউক। অন্যান্য 
শিজ্পেরও অনম্ঠান হউক। সকলে আপন আপন জাতায় ব্যবসায় 
অবলম্বন করিয়া তাহার উন্নাতসাধনে বতুশীল হও। পরস্পর পরস্পয়ের 

বৃত্তি লইয়া কাটাকাটি মারামার কারও না। সঙ্গে সঙ্গো 'বিজাতায় 
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সোনার বাঙলা 

আচার ব্যবহার পাঁরহার করিয়া ম্বজাতীয় আচার বাবহারের অনষ্ঠান 

কর। বিলাসিতা পারত্যাগ কর। সংঘম অভ্যাসে প্রবৃত্ত হও, মহিলা- 
দিগকেও তাহার শিক্ষা দেও। বালক-বালিকাগণকে বাল্যকাল হইতে 
সংযম অভ্যাস করিতে শিখাও। ত্যুহা হইলে দৌখবে সোনার বাঙ্গলা 
জাগিয়া উঠিবে, আবার তাহার সোনার চিত্র ফুটিয়া উঠিবে। এক্ষণে 
আলস্য পারত্যাগ করিয়া কার্ষে প্রবৃন্ত হইতে হইবে । কার্যম্রোতে 

ব্গভাঁমকে ভাসাইতে হইবে। আমরা জগতের কোন কাই কার না। 
কিন্তু এ দেখ মা আমাদের অজন্র কাজের দগ্বারা কত্ত কল্যাণবষণণ 
কাঁরতেছেন ! তাই বাঁলতোছি একবার মায়ের নিকট প্রার্থনা কাঁরয়া বল 
দৌঁখি-_- 

“তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতণরে, 

তব আগ্রবনঘেরা সহম্র কন্টীরে, 
দোহন-মৃখর গোচ্ঠে, ছায়াবউমূলে। 

গঞ্গার পাষাণ ঘাটে গবাদশ দেউলে, 
হছে নিত্যকল্যাণণ লাক্ষম, হে বঙ্গজনান, 
আপন অজস্র কাজ করিছ আপাঁন 

অহর্নিশ হাস্য মুখে । 
এ 'বিব সমাজে 

তোমার পান্রের হাত নাহ কোন কাজে 

নাহ জান সে বারতা ! ত্যাম শুধু মা গো 
নাত শিয়রে তার নিশি দিন জাগো 
নিত্যকমে রত শুধু আয় মাতৃভাম, 
প্রত্যষে পৃজার ফুল ফুটাইছ তাঁম, 

মধ্যান্ছে পঞ্জবাণল প্রসারিয়া ধার, 
রৌছু নিবারিছ__-ঘবে আসে বিভাবরা 
চাঁরাদদক্ হতে তব যত নদ নদ? 
ঘৃম পাড়াবার গান গাহে নিরবাধ 
ঘোঁর ক্লাপ্ত গ্লামগ্যাল শত্ত বাহুপাশে ! 
শরত মধ্যাছে আজ চ্বঞ্প অবকাশে 
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সোনার বাঙ্গল! জাগিবে কি ? 

ক্ষাণক বিরাম দিয়া পূণ্য গৃহকাজে 
হচ্লোলিত হৈমান্তিক মঞ্জরার মাঝে 
কপোত-্ক্জনাকল নিম্তব্ধ প্রহরে 

বাসয়া রয়েছ মাতা, প্রফুজ্ল অধরে 

বাক্যহীন প্রলনতা $ স্নিগ্ধ আখ্দবয় 

ধৈর্য শান্ত দৃন্টিপাতে চতর্দিকময় 

ক্ষমাপূর্ণ আশীবরদি করে বাকরণ ! 

হোর সেই ম্নেহপ্লুত তাত্মাবস্মরণ, 
মধুর মৎগলচ্ছবি মৌন আবিল 

নতশির কাঁবচক্ষে ভর আসে জল !” 
কবির সাহত তোমরাও অশ্রজলে আভীধিন্ত হইয়া আবার প্রার্থনা কাঁরয়া 
বল” 

“পণ্যে পাপে দুখে সুখে পতনে উখানে, 
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে 1” 

এই নিত্য কল্যাণময়ণ মাকে জাগাইবার জন্য তোমরা ক কিছুই 
করিবে না? মাকে ভুলিয়া আর কত দিন থাকিবে ? এখন হইতে 
প্রীতজ্ঞা কর যে, এ জীবন মাত.সেবায় উৎসর্গ কাঁরবে, সোনার বাঙ্গলার 
সোনার চিন ফিরাইয়া আনবে, সব ভায়া মাকে ভালবাসিতে শাখবে। 
মায়ের ধুলা স্বর্ণরেণু বায়া অঙ্গে মাথিবে ; মায়ের জল মন্দা কন৭- 
বার বালয়া মাথায় লইবে; মার যা কিছু আছে সম্ভই পণ্যময় বাঁলয়া 
মনে কারবে। তাহা হইলে, আশা করা যায় যে, নিশ্চয়ই তোমাদের 
মস্তকে বিধাতার কল্যাণবর্ষণ হইবে। ভাই বাঁলতোছি একবার প্রাণ 
ভাঁরয়া গাও 

“বাঙলার মাটী বাঙলার জল 
বাঙলার বায়ু বাঙলার ফল 

পুণ্য হউক পূণ্য হউক 
পূণ্য হউক হে ভগবান ” 





প্ঙ্ঠা 

অনুষঙ্গ 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

সোনার বাঙ্গল। 

“বোঁদক ধমবিলম্বী আধগণ যখন পণ্চনদে বসতি স্থাপন করেন, তখন 
এবং তাহার বহুদিন পরেও বাংলাদেশের সাঁহত তাঁহাদের কোন ঘাঁনষ্ঠ 
সম্বন্ধ ছিল না। বোৌদক সংন্তে বাংলার কোনও উজ্জেখ নাই। এঁতরেয় 
ব্রাঙ্মণে অনার্য ও দসয বাঁলয়া যে সমুদয় জাতির উল্লেখ আছে, তাহার 
মধ্যে পৃশ্ড্রেরও নাম দেখিতে পাওয়া যায়। .. এতরেয় আরণ্যকে 
বঙ্গদেশের লোকের নিন্দাসচক উল্লেখ আছে । বৈদিক যুগের শেষভাগে 
রচিত বৌধায়ন ধমসৃত্রেও পৃস্্র ও বঙ্গদেশ বৈদিক কং্টি ও সভ্যতার 
বাহভ্ভত বলিয্না বার্ণত হইয়াছে, এবং এই দুই দেশে স্বজ্পকালের জন্য 
বাস কারলেও আর্ধগণের প্রায়শ্চিত্ত কারতে হইবে, এইরূপ বিধান আছে 1” 
--বাংলা দেশের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, প্রাচীন বূগ, রমেশচদ্দ্র মজুমদার, 
পৃ. ১০-১১। 

সুতরাং গ্রম্থকারের আভমত অনুসারে এতরেয় আরণ্যক প্রভূতিতে 
বঙ্গের আস্তিত্বের বিষল্ প্রমাণিত ছলেও তখন পধ্ন্ত এই অপ্চলে বোদক 
সভ্যতার প্রসার ঘটেনি । 

মনুসংহতা" রচনাকালে ( ২০০ গ্রান্টপ্বন্দি থেকে ২০০ খ্রান্টাব্দের 
মধ্যে ) বাঙলা দেশ আফবির্তের অন্তভূন্ত বলে পাঁরচিত হ'ত ।”স্্বাঙলা 
ও বাঙালীর বিবর্তন, অতুল সুর, পু. ২২। 
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সোনার বাঙ্গলা 

পৃষ্ঠা আলেকজাম্ডারের ভারত-আক্রমণকালে গ্রীক ও লাতিন লেখকদের মতে 
[বপাশা নদীর পূর্বতীরে দুইটি পরাক্রাম্ত রাষ্ট্র বিস্তৃত ছিল, একটি 
[18510 বা প্রাচ্য এবং আর একটি 081082191 (ভূল পাঠাম্তরে 

39019119) বা গঞ্গারাষ্ট্র (2)। প্রাচ্য রাষ্ট্রের রাজধানী 'ছিল 
7১৪11901108 বা পাটলীপত্র, এবং গঞ্গারাষ্ট্রেরে 08088 বা গঞ্গা 

( -নগর )। পোরপ্লাস-গ্রদ্থ ও টলেমির বিবরণ হইতে জানা যায়, গঞ্গা- 

নগর সামপদ্রুক বাঁণজ্যের বৃহৎ বন্দর ছল। টলোম আরও বলিতেছেন, 
এই গণ্গাবন্দরের অবাস্থাতি ছিল গাঙ্গের় 69706110110) নদশর 

মোহনায় । এই 1:82/961111101। এবং কৃমার নদী আভিন্ব *-* | 03210- 

8817051 যে গাচ্ছেয় প্রদেশের লোক এ-সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, কারণ গ্রীক 
ও লাতিন লেখকরা এ সম্বন্ধে একমত । দিয়োদোতাস-কার্টন্লাস-প্লুতার্ক 

তুলনামূলক বিস্তৃত আলোচনা করিয়া হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় 
দেখাইয়াছেন ষে, গ্রণক-লাতিন লেখক কাঁথত 08:1811091 বা গঞ্গারাষ্ট্র 
গাঙ্গা-ভাগণীরথীর পূর্বতীরে অবাস্থত ও 'বিতিত ছিল, এবং প্রাচ্য-রাষ্ট 

গঙ্গা ভাগীরথণী হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে সমস্ত গাচ্ছেয় 
উপত্যকায় 'বস্তৃত ছিল । বাঙালীর হাতহাস, আদিপর্ব, নীহাররঞ্জন 
রায়, ১ম সংস্করণ, পৃ ৪৪০-৪১। 

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে “গ্রীকেরা ষে 08895 বা গঞ্গানদীর 

নাম থেকে গাঙ্গেয় জাতি অর্থে 981788110 (একবচনে 922089- 
[106 বহুবচনে 02178911086 ) নামের সৃস্টি করেছিল, তাতে সন্দেহ 

নেই, কিন্তু নামটি 9808৫ না হয়ে 0808270 হল কেন, সেটা 

'বিতারকত বিষয় । .** আনুমানিক ১৫০ শ্রীম্টাত্দে ৮:০1571 বলেছেন যে, 
921789110-রা গঞ্গানদীর পাঁচটি মোহনা ম্বারা বিধোত জনপদে বাস 
করত এবং আনূমাঁনক ৪০০ প্রীষ্টাব্দে কাঁলদাস এ গঙ্গার মোহনা- 
ধৌত অঞ্চলেই স্বনামখ্যাত বঙ্গজাতির বাসস্থান নির্দেশ করেছেন, সৃতরাং 
যে জাতিকে ভারতীয়েরা বঙ্গ বলত, তাকেই গ্ররকেরা 080821£0 বলেছে 
এবং গ্রীকগণ “বঙ্গ' নামের সঙ্গে “গঙ্গা” গুলিয়ে ফেলে 0478815 নাম 
স্টি করেছিল। গ্রীকয়া যে প্রায়শ ঠিক এইরকম ভূল করত, তার প্রমাণ 
আছে।” সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ, প্রথম খণ্ড। প্. ১৯৬৯৭ । 
রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে প্রাচীন বঙ্গাল দেশের সীমা নিধারণ করা 
কঠিন, তবে এককালে দাক্ষণ ও পূর্ববঙ্গের অটভম যে ইহার অন্তভত 
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শপজ্ঠা 

অনয 

ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই-.'প্রীষ্টণয় অষ্টম শতাব্দশ এবং সম্ভবত আরও 
প্রাচীন কাল হইতেই বঙগ ও বঙ্গাল দূইটি পৃথক দেশ 'ছিল এবং অনেক 
প্রাচীন 'লাপ ও গ্রম্থে এই দুইটি দেশের একক্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
যায়।' -_বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন ষুগ, পৃ. ২। 

নীহাররঞ্জন রায়ের মতে “একাদশ শতক হইতে প্রাচীন বঙ্গের একটি 
বিভাগের নূতন একটি নাম পাইতেছি, বঙ্গাল। িজজল কলচর্ষের 
অবলুর 'লাঁপ, রাজেন্দ্রচোলের 'তিরূমলয় 'লাপ এবং আরও কয়েকটি 
দক্ষিণী লাপতে বধ্গ ও বঙগাল দুটি জনপদই একই সথ্গে' উজ্লাঁথত 
হইয়াছে । এ-অনূমান স্বাভাবিক যে, বঙ্গ ও বঙগাল একাদশ শতকে 
দুইটি পৃথক জনপদ ছিল।” --বাঙালীর ইতিহাস, আঁদপবপ্. ১৪২। 

িখিলনাথ রায় বার্ণত বাঙ্গলাদেশ (প্. ১০) বঙগাল দেশের 
সঙ্গে আভন্ন। 

৭-৮ ইবন বতূতার ভারতে অবস্থানকাল ১৩৩৩-১৩৪২। এই সময় 'দিজ্লশীর 

১০ 

৯১ 

৯৭ 

সূলতান ছিলেন মহম্মদ 'বিন তৃঘল্ক। 

মাহ্শ-প্রকৃত নাম মাহুয়ান। 
ভারথেমা--পূরা নাম 1,9৫০%1০০ 01 211106179. 176 ৬151190 

09191816001006 0116 15160 01 9016901৬491/0000 3152119 (1459- 

1511). হা 115 8০০০0 16 1195 1612160 10121) 90699010 

$101195 2001] 026 1061501081 1)20165 ০0 [06 90]81.. --01৫- 

4707107 ০) 1141271 1215107), 9. 818165019159) 00, 831-832. 

71157155615 ০01 [0009৬1০০ 1091 ৬০1015709 (১৫০৩-১৫০৮ ), 

11810190 5০০15655 1863. 

বাঁণজা উপলক্ষ্যে বাঙ্গলায় পরুগীজদের কার্ষকলাপের সূচনা 
সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ সেনের আভিমত : 4১197851096 1890 ৪1159) 

৫৬511 00011 016 01121) 019910603 11121 0506 5/101 950691 

996160 11 2. 11091 00 1015 1006 200 1095061) ০০ 1 ৪3 160 

€০ 179 809099$01) 1,000 9০8195 ৫6 41906185119) (0 9910 81) 

6%096৫1000 €0 116 329, 200 হা) 1518) 000) 0০৪০ 46 981$5118 

809915৫ ৬111) 01 911109 9০6০916 (116 0৪1 01 (01110580108, 

--127154010) 0) 82501, ৬০1, 108০98 015151050১১ 352, 

কেডারিকঁ-পুরা নাম 08698£ ঢ1৩21108। এপ্র বঙ্গদেশে আগমনকাল 
১৫৬৭ প্রীষ্টান্দ-”১৫৭০ নয় । ৮2219107001 88781) ৬০] 17+ 

উঠি 



লোনার বাল! 

প্ঠা ও. শব. 58110250364. 

5৪ ক্রাম্দস ফানান্ডেজ (6190959০0 77610081)062)-সবঙ্গদেশে আগমনকাল 

১৫৬৭ খ্রান্টাব্দ--ইনি ১৫৯৯ প্রীষ্টাব্দে নিকলাস পাইমেপ্টার (হানি 
ছিলেন গোয়ায় জেসুইট সম্প্রদায়ভ্্ত প্রধান মিশনারী ) 'নিকট কতকগুলি 
পত্র িখিয়াছিলেন। তিনি এইসকল পন্রের সার সত্কলন করিয়া 
পরবৎসর জেসুইট সম্প্রদায়ের সবধ্যক্ষ একোয়া ভিভার (4009 ৬1৬8) 
[নিকট এক বিবরণ পাঠাইয়া দেন (১৬০০)। ড-জারিক নামক একজন 

স্পেনদেশীয় জেসুইট পাইমেন্টার পল্তাবলী ও অন্যান্য স্পেনীয় 
ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া বাঞ্গলার এীতহাঁসিক প্রসঙ্গে এক 
প্রীসম্ধ গ্রন্থ রচনা করেন । এই মূল গ্রম্থ ফরাসী হইতে ক্রমে জগতের 
বহু ভাষায় অন্যাদত হইয়াছে । --যশোহর-খুলনার হইতহাস, ২য় 
খণ্ড, সতীশচন্দ্র 'মন্র, ৯ম সংস্করণ, প্. ২২। 

সোসা ও ফনসেকার পুরো নাম 7000608০ 0০ 9০02৪, এবং 

1৬191017011 09 70109508 । 

বাউয়েস-এর পুরো নাম 40056 8০৬৩৪ সোসাঃ ফনসেকা এবং 
বাউয়েস ১৫৯৮ সালের রা মে কোচিন হইতে বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা 
করেন। 

[৮ 81110, 7১61716-এর বইটির সম্পূর্ণ নাম [71510115 ৫০৪ 

(0170565 70105 7206200180165 20/5127955 1906 62. 110065 01191262155 

016 80065 7815 0০ 19 06০০00৬০166 069 1১011012919, 90106905, 

1608-14. ১৬০১ হইতে ১৬১০ প্রীন্টাব্দের ঘটনাবলশী এই বইটিতে 
বাঁণত হয়েছে । 12000110800 101 00610156015 01 025 19010080996 

8100 010113101810800 10 8510881) ০0:009$)5 (116 (9555 17 0817818- 

000. 06 55৬6191 1511615 12650 ৮৩ 005 2১০10080555 10019910109- 

1155 হা) 960881, 77782718211 27467441807 0714 72/7271817, 

81081) 2৪9 0180৬৫12019 0. 262 

পাশা লও 9820861 01০10857755 ১1186100555 4 ৮০15১ 1625 

20091151060 0 20719 7707615 7% 17210) 6৫. 651. ভ11759151, 

0510016 1 864, 

১৫ ঝাশ্দিস পাইরার্ভ-”্এ'র প্রত নাম 198090190৫9 [98] [৯/1:81৫. 

এর ভ্রমণকাহিনী * ০১৪৪০ বইটি 9785 অবং 8911-এর সম্পাদনায় 
তিন খণ্ডে লপ্ডনের 4388181৯০০5  কর্তক . ১৮৮৭- 
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অন্ধহদ 

পহ্ঠা ৮৯ আীণ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল । 
“ইংলণ্ডে্বরী মহারাজ্জী এলিজাবেথ বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে 
“স্যার টমাস রো'কে দতেস্বরপে প্রেরণ করিয়াছিলেন ।” এই তথ্যটি ভূল। 
স্যার টমাস রো ইংলপ্ডের তদানীন্তন রাজা প্রথম জেমস্ (১৬০৩-১৬২৫)- 
এর দূত 'হসাবে ১৬১৫ খ্রান্টাব্দে ভারতে আগমন করেন । 

১৭ ফ্রাঁসোয়া বানিয়ের এবং তাভানিয়েরের ভারতে অবস্ধানকাল বথাক্রমে 
১৬৫৯-১৬৬৬ এ্রবং ১৬৪০-১৬৬৭ সাল। “বান্িয়ের ও তাভার্নিয়েরের 

বাংলাদেশের 'বিবরণের মধ্যে অদ্ভূত সাদৃশ্য দেখা যায়। খাদ্যশস্য বা 
পণ্যন্রব্যের প্রাচর্ধ সম্পর্কে বার্নিয়ের ধা বলেছেন; প্রায় একই ভাষায় 
দেখা যায় তাভার্নিয়েরও তাই বলেছেন ।” --বাদশাহী আমল, বিনয় 
ঘোষ, পু. ২১৩ । 

৩ 4 06081208051 4000%71 0) £%2 00%717165 70872 1582) ০) 

2781 09 1102095 90%/195 (1669-1679)১ 264. [২.0 1617016, 

758%1851 9০9০85১ 1905. 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

সোনার বাঙলার ছারখারের স্থুচন! 

২৭ পট্গশজদের বাঙ্গলাদেশে প্রথম আগমন সম্পর্কে সরেন্দ্রনাথের মস্তব্য : 
১1000061006 1194 911690/ ৫5191 00010 0116 00216 0:০5- 
7696 01091 059৫5 অ10) 350881 ০615৫ 0 2 15051 169 1015 

108 2100 10025151, ০ 16 ৮195 1666 (91215 909999301 1,00০ 

508155 09 41065152119) (0 56170 21) 63076৫80100 €0 015 999, 

8100 0 1518, 10012 0০920 06 9116179 80159164 %101) 6001 

81119 ৮০916 86 08101 00161559086, 775 1394 06০0, 91101015 

[0159509৫ (10615 ৮5 3098০ 0০091110) 2130911)61 1৯011018155 

88910.” ৮715401 0881801 ৬০], [019 108099 0101৬51910, 

[. 352, 

২৮-২৯-“যে [রাজ] দূত উপচৌকন সহ উপাস্ধিত হইয়া প্রথমে ভারতে ও 
বাঙ্গলায় ইংরেজ বাঁণকের অবাধ বাণিজ্যের পথ সুগম করিয়া লন তান 
সার টমাস রো।” ইনি ইংলশ্ডের তদানীম্তন রাজা প্রথম জেমস ( ১৬০৬- 
১৬২৫ ) কর্তৃক রাজদতরংপে ভারতে প্রেরিত হয়োছলেন (১৬৯৫ )। 
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“সোনার বাঙ্গলা 

পঙ্ঠটো এর ১২ বছর আগে ইংলশ্ডেন্বরী এলিজাবেথ পরলোকগরমন করেন । 

৯ যে ইংরেজ চিকিৎসকের এন্দুজালিক ক্রিয়া'র উল্লেখ করা হয়েছে 
পতন 9016901. 73008170010 | এ"র এরদ্দুজালিক ক্রিয়া সম্পাঁকতি 

বিষয়াট এইরপ--পা। 1636 005 16101061001 10611 (বাদশাহ 

শাহজাহান )১ 109৬105 ৪ ০৩1০৩০ 02081)651 58611000919 111) জা99 

10001964 ৮5 0115 01 1115 1000169 ০৫ 1915 ০0016 ০1 6116 9111 

6511101660 05 601010987 [0180(101010515 ০01 1060101106১ 2100 1৪3 

1000090. (0 97019 10 076 19165510617 01 981126 101 210. 11 1019 

570610115, 07001) 11115 1৬17. 0901161 9 081)0017১ 9018601) 01 

1119 91010 70065/611) 89 017601501০0 [0০০66৫ €০ [0611)1 217৫ 

[61061 1015 [0101699101721] 9০110995, "1715 116 010 101) 9001) 

9000699 11)80 11) 11061121 09০19 ৬5:০6 119612115 09810160 

11501) 11170, 2100 11) 10910100121 176 001211)60 & 0966100) 10610011- 

(1776 10110 10 0906 10110060916 8105 1069১ (18101089001 

(116 15101001015 001011)10115,”--0002 014 492) 0) 0171 0077- 

1727%)) 2100 60. ৮/. 7. 08165) 70: 15) অবশ্য এই বিষয়টির উপর 

নতুন গবেষণাসূত্রে জানা যায় সার্জেন বোৌটন তাঁর 'নিজের জন্যই ব্যান্ত- 
গতভাবে কতকগুলি বাঁণাজ্যক আঁধকার লাভ করেছিলেন, কোম্পানীর 
জন্য নয়। ---7105 11511) 01 015 5081191) 12991 [17019 (00107 

70910555177901106 19115119565 11) 73017951) 1651 9, 0100৫00012, 

19671801 12151 ৫ £76581 1060610)061 1979, 

ধিনাশুঙ্গে বাণিজ্যের যে অধিকার লাভের 'বিষয় উ্লাখত হয়েছে 
তা বাংলাদেশ সম্পকে প্রযোজ্য 'ছিল না--“010061 0106 1070৬580115 

০01 2../2/771177 15506৫ 05 81061019118) 1011810 [হ) 1650]) 016 

121121191) 1150615 676 57510710160 0010 19176 1018100 880921 

10165 01 299৫9 ০০৫ 107 1116 51691 90891 001 55001, [106 

/17770271 01 1650 ৫1৫ 1700 5১609120811) 81019 6০ 7360891%. 

-311190 000695 51727%47728121 1 27011821225 21876 

€00777707)--1756-57, 0. 3. 

সার জন িড্লটন--এই নামটি িভ্রান্তিজনক । এই ইংরেজ পূরুযাঁটর 
ক্ষেত্রে দুটি নাম ব্াব্হত হয়েছে--3০10) 11700811 এবং 3981 

২1109119111 ১.5. &০9০৫৩সএর মতে “[0 1599) & 1.07007. 

৯0 



অনয 

পঙ্তা 106101191)0-20%61010161) 00100 11801781101 [৬0119501791] 158০1)5৫ 

৩১৯ 

৩৯ 

[17018 85 005 9৬6119750 10015. 176 ৬185 98)050 8. 708551901 

05 21179050)) 2100 80916 9610 5915 10 0106 7956) ৫0216 

%11101) 11116 176 15116010195 ০00 01 0106 121006101 4১1৮21 581 

4৮9১ 800 01০০0190001 11171 0610911 1011115265 91 ৮61 

0001909 ৬21165”--:1275107)/ 01 71115]: £1712710 27015 016 

0971007%)) 27211746 ০1017) 022. 

বাংলাদেশে প্রথম ইংরেজ ক-ঠি স্থাপিত হয় হুগলীতে। ১৬৫৩ 
প্রস্টাত্দে বৌটন-এর নামের সথ্যে বাঁণাজ্যক আধিকারলাভের যে 
ঘটনা জাঁড়ত তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে । 

১৬৫০ শ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে যে-সব 'ননশান অনুযায়ী ইংরেজ 
কোম্পানী বিনা শুল্কে বাঁণাজ্যক অধিকার লাভ করোছিল সেই 
সম্পর্কে বলা হয়েছে--“9% & 101515017656100901017 01 0179 10/77107 

০ 1650১ 0175 [1751151) 1190515 00121090 [0 9118] 

90019) 015 09580 ০01 39082919 4, 17157127/ ০5101105078 0115 

[1151151) 89005 1515 1০ ০০ 530500001 2010 ০09৫. 2100 19011 

00598 41) 2০০01021705 101)” (11509771701 01 1650. 17911 

98120119160. 01715 10150506101) 0116 0:010179171% 091৬/9670, 1656 

10৫ 1672) 96011654 10010 91181) 9111119, 010 1715 5059655019 ৪ 

19986 91 77077/0705 ০005170006 0116 %75/67 01 1651. 116 

01019 51610195091) 91)91156 (1)107191) 111996 569,19 1180. 09610 (189 

58190119101716100 ০01 & 56211900065 01 ২৪, 35000 €০ ৮০ 7210 €০ 

(5 1702%90 ০1 060891 101 1019 90109955101”, 157127/7774110 

2772 112 15251 17270. 007727%)) 3111610 00012) 1. 3. 

সায়েস্তা খাঁর প্রথম সুবেদারী- মার্চ ১৬৬৪ জুলাই ১৬৭৮। সায়েস্তা 
থাঁর দ্বিতীয় সুবেদার ১৬৭৯-১৬৮৮। 

১৬৮০ গ্রীস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী এক ফরমান লাভ করে । এই 
ফরমানে বলা হয়-7835 1 00০৬0 011210-00 15 216560 ০01 10176 

[1081151) 09610100091 0551065 (13617 85091 ০856010 01 2 [9610617 

101 (00611 8০০৫9১ 12016 1ঠ 70919500174) ০0: 10011 130116$) 

81891] ০৩ (990. ভ00150016 1৮0 50002817050) 0086 10 00৩ 

8810 01895 (50150) 017155 2100 8. 11916 701০5206811 11911 

১০৯ 



সোনার বাঙ্গল! 

পঞ্ঠা ৪০০48» 00 9090832% ০ 005601018 0: 70011 10101165 ৮০ (8101 

৮ 

৩৩ 

01015 00016, 44717 01011 ০04/6৮ 7710065) 010010 0105 ৪০০০০101 

16 00 0115 100158 01510 01 08191019) 7072277) 176570057, 

)97770151 

এই প্রসঙ্গে ব্রিজেন গৃপ্তের বন্তব্য--শা05 21081881) 6080615 

10661016150 01157477107 00 10621) 0180 01511 5০০৫3 2%5%72 

0/1)) ৬6:6০ ৮০ 900190060 (0 ৪ 3 76100171 0015১ 11115 “21 

৪1] 01116101909” 11195 619 10 06 065 101 01019 [0100 3001 

৫710195১ ৮ ৪8190 0৬ 56115 11100155 1115 01)6 0106 0810 69 

(1012) 11) 73617591. 7৩ 110809] ০000101919১ 01) 11611 7021 

11101060 (76 018096 00 ৪ 211 0167 10180965 10 1106 

99101061096 191০090105 0115 ০18050) 1101)006 11056111106 2 106110৫ 

11101) 10621061108 2 348 7061 060 ৫99 9185 1০ ৮6 01016011015 

19190 (11091151700 10019, 41) 2010691 (0 119 [10010610110 

11706101566 0116 721771071 10 016 00110191055 9৬০০] 1161 1101) 

170 900০2১5.%---98727%2221101% 272 1116 1505£ 17210 00177071), 

1756-57 ১ 0 4-5. 

উহীলয়াম হেজেস -বাঞ্গলায় ইন্ট ই্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম গভর্নর এবং 
এজেপ্ট। ১৬৮২ সালের আগস্ট মাসে তিনি এই কার্যভার গ্রহণ করেন। 
তাঁর 101875-তে সাযলেম্তা খাঁর আমলের বহু ঘটনার বিবরণ দেওয়া 
আছে। 

[ জোব ] চার্ণক ও কাঁশমবাজার--১৬৫৭-৫৮-এর ০০০ ৪০০৪-এ 
কাশিমবাজার কাউন্সিলের 'জুনিয়র' সদস্য হিসাবে চার্ণকের নামোল্লেখ 
দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই বধসর চার্ণক কাঁশিমবাজার কৃঠিতে 
যোগ দিয়েছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ১৫৫৮ সালের 
আগণ্ট মাস পর্যন্ত তাঁর কর্মস্থল 'ছল বালেন্বর, তারপর হৃগলী এবং 
পরে পাটনা। ১৬৬৯ সালে তাঁকে কাশিমবাজার কৃঠির অধ্যক্ষ নিয়োগ 
করা হয়। এই সময়ে সায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবেদার ছিলেন । 
সারেস্তা খাঁর মৃত্যর পর এক বৎসরের জন্য (জুলাই ১৬৮৮-জ.নে ১৬৮৯) 
বাংলার সুবেদার পদে অধিষ্ঠত ছিলেন খান-ই-জাহান বাহাদৃর। 
অতঃপর নূতন সুবেদার মনোনীত হলেন ইব্রাহছম খাঁ ( জূলাই ১৬৮৯- 
জুন ১৬৯৭ )। 

৯১০ 



অন্ুষকষ 

পহ্ঠা [জোব] চার্ণক তৃতীয় এবং শেষবারের মত সতান5টি ঘাটে অবতরণ 

করেন ১৬৯০ সালের ২৪শে আগস্ট । 
" মেদিনীপুরের অন্তভন্ত ঘাটাল-চম্দ্রকোণার জামদার ১৩৯৫-৯৬ সালে 

বিদ্রোহ ঘোষণা করে বাংলার সুবেদারের বিরুদ্ধে সশস্ম শান্তপরাক্ষায় 
[নিয়োজিত ছিলেন। 

58 বাংলার সুবেদার আঁজম-উস-সান-এর সঙ্গে মনোমালিন্য শুরু 
হওয়ার পর « [1 01001 00 1110 58619 11) 01909 1 ৪ ৫15151705 

[017) 016 1071006, (10658) 10151010 03911 011056 001 113 

1০510421009 0179 10%/11 ০01 719151)0091980১ 11) 05 06006 ০01 

86089] 8100 10)016 ০0010৮০1)151)615 9102660. 11181) 108008 001 

168101122 10 69901) 9101) 911 0215 01016 100৬1006---7076 1781006 

01076 ০169 83, 1020 5585 18151 ০119116৩0. 1101) 07৩ 8101)৩- 

10175 192100159101) [0 1$111151)109090.--7775107) ০ 671221 

৬০1 1১60. 91 12001718019 991191, 109০০8 [77015515109 0. 404. 

৭৩& বাদশাহ ফরখশেরের কাছে সনদ বা ফরমারনর জন্য আবোন করার 

পরে কোম্পানীর প্রাতাঁনধিরা দীর্ঘকাল 'দিজ্লীতে অবস্থান করেন। 
কি কি শর্তে ফরমান প্রদত্ত হবে তার মুসাবিদা তৈরণ হয় ১৭১৬ সালের 
২৭ ডিসেম্বর ৷ ম:সাঁব্দার অনুলাপ রচনার কাজ শেষ হয় ১৭১৭ সালের 

« জানুয়ারীর শেষ ভাগে । বাদশাহের অনমোদনের পর ১লা ফেব্রুয়ারী 
মোহরাছ্কিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়। ২৭শে মার্চ 
উহা মোহরাঁত্কিত হয়। ১৩ই এরঁপ্রল ফরমানটি প্রাতীনাধদলের হাতে 
স্মর্পণ করা হয়--বিশদ বিবরণ 0. ৬/11501) এর 2:21) 44777 15 ০7 

11627161757) 82867£91 ৬০1 11, 0816 [া, পৃ) 1 দ্রষ্টব্য । 

১৭১৭ সালের ফরমানের শর্তগাঁল 5 81190:801081555 2776 2054 

17070 007772271)) &০ 7712 2 ০০70771)) ০7 56751 নামধেয় গ্রন্থের 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন (প্. ২০-২২)। 
“৩৬-৩৭ মুশিদকূলী খাঁ ১৭২৭ প্রান্টাম্দের ৩০শে জুন পরলোকগমন করেন। 

আর্মেনিয়ানদের বাপাঁজ্যক স্বার্থে বিল্ল ঘটানোর অপরাধে নবাব 
আলিবার্দ খা ইংরেজ কোম্পানীকে খেসারত বাবদ ১২০,০০০ টাকা নবাব 
সরকারে দণ্ড দিতে বাধ্য করেন (095915800979) 201 0০1০৮৩৫, 
1749, 22112110007 130) 38002151750 0818. 109 )। 

«৩৮ আলিবার্দ মৃত্যুশষ্যায় তাঁর উজ্ত্লাধিকারণী দৌহিত্র সিরাজকে ইংরেজদের 

১৯৯ 



সোনার বাঙ্গলা 

পৃষ্ঠা সম্পূর্ণভাবে দমন করার নির্দেশ জার করেছিলেন--এই মর্মে হলওয়েল 

৪৭ 

যা উদ্দেলেখ করেছেন তার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের ষথেস্ট অবকাশ 
রয়েছে ৷ এ সম্পর্কে কাশিমবাজার কাঠির ম্যাথু কলেট লিখেছেন 
৪০,০85 00 4৯1155101 02511551990 91178 906০01---7 19010 058 1% 

8৪ & 50501905 016” | ঢাকা কৃঠির অধ্যক্ষ 7২1০11810 73০০1161-এর 

মন্তব্য : ৮1 00915611 ৮111 5%০0$6 206 1 ] ৫০ 209182৫1011 

4৯115510905 506501৮ 85 86101116 01] ০০৪৮1: 19:00 

816 010021)% 00 5010001% 16 01701 9105 1 1089 61 9650. 9001 

80৬1০৪১ 1 162115 21501)9 1 19 16290172015 10 11185106 1780 

তি 01: 119 ৬116759365১ 9০ 1178 10 81009215 ৬০1 110101009016 

019617৬1. 7015011 11115 ৫15055560 910020017 2 1৬105008- 

০2৫ 9110010. 119৬9 0621) 21016 (0 01018৬61 015 10155151155 0 

[72 0201050 2100. 69101016 2 55০166 19৬51 561 100৬1 (0 29 

0196 6৮ 11107561” কাশিমবাজার কূঠির অধ্যক্ষ 1. ড/905-ও 

অনুরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন । দেশীয় এরীতহাসিক করম আল 
স্পচ্টভাবে লিখেছেন যে মৃত্যুকালে আিবার্দ খা সিরাজকে ইংরেজ 
কোম্পানীর সঙ্গে যথাসম্ভব সন্ভাব রক্ষা করতে পরামর্শ দিয়োছিলেন। 
সূতরাং হলওয়েল প্রদত্ত কাহিনী 'বি"বাস্যোগ্য নয়-_এ সম্পকে বিস্তৃত 
আলোচনা 7. ৫. £ 9095 44115077172 275 17765, পে ৯২১৯7 

১৩১-এ দুষ্টব্য । 
কলিকাতা দুগ্গের পতন : ২০শে জুন ১৭৫৬ | এ সম্পকে স্যার ষদুনাথ 
লিখেছেন : “*** ৪০০৪ 4+-05910০%. 10 606 6৬5138105) 006 ০196105 

৪08160. 1116 %/8115 11017) 211 51095 2100 0196 11615 11%61-8515 

01 0116 6017 ৪৪ 0075৮ 01051) ৮ & 108661) 95186910210 

৫6119176 €০ 016 909109. 90206 01 0105 09106170519 ₹/৩1৩6 ০০ 

৫০জাঃ) ১০৪ )0701611 00%% 98101600516) 0116 1151)0078 ০০৪৪০৫, 

8100 91191-00-098191) 65150 091৩005 85 ৪ ৬1000.” 

--4715107)) 27 87815 18008 00015659109 0. 475-476. 

ইংরেজ বাঁহনী কর্তৃক কাঁলিকাতার পৃনরধিকার--২রা জানয়ারণী ১৭৫৭ 
হী. | 

নবাব 'সরাজদ্দৌলা এবং ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে সম্ধিপর, 
স্বাক্ষরিত হয় ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেরুয়ারী । 

৯১১৯৭ 



অন্য 

পঙ্ঠা ইংরেজ কর্তৃক হৃগলী ও চন্দননগর আধকারের তারিখ বরথাক্রমে ১৭৫৭ 
9৩ 

88 

৫ 

৬৪ 

সালের ১০ই জানূয়ারণ এবং ২৩শে মার্চ । 
পলাশীর বৃম্ধ--২৩শে জুন, ১৭৫৭ শ্রী- । 
মীরজাফরের সিংহাসনলাভ--২৬শে জুন, ১৭৫৭ ; দসিংহাসনচ্যুতি 

ই২শে অক্টোবর ১৭৬০। 
মশরকাশেমের নবাবী লাভ ২২শে অকটোবর, ১৭৬০ শ্রী. ৷ 
মীরকাশিমের সংহাসনচযাতি এবং মশরজাফরের দ্বিতীয় নবাব ১৭৬৩ পরশ. | 
ইংরেজ কোম্পানী কর্তৃক বাঙ্গলা, বিহার ও উীড়ব্যার দেওয়ানণলাভ, 
১২ই আগন্ট ১৭৬৫ শ্রী. | 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

সোনার বাকল ছারখার 

বোঁনয়ান--'“006 ০1 61655 12955 01 11701917515 01181 ০1 (11056 

ড/10101) ০911 (10910551595 7/0770) ৮ ৬110 816 ০81160) 50706 

৮179 ০০011010019 05 006 19010021556) 2100 09 811 00061 চ1591115 

10771215 5 01755 210 2115 101 0175 22105179165 (19,0575 8110 010- 

10619”, 1১, ৫6118 ৬৪116) 1 4 86-487 90066৫ 10 £08507-/050% 

0. 63. 

গোমস্তা-09200950 01 00 017185110919 2774. 10100 515, 

£%71757161 0201 98900900050) 05165880505 410801৮5889 01 

18০9০]. [7 1180195) 0110 10000611) 21010110901010 25 10 2 ০1670 

101 ৬6117800191 ০0115951001) ৫61)06. 11985017-)98507) 0, 384. 

5৯) 259101 2. 569%91১) & ০011006101191 [80(01**-81) 060001 

81010081150 0 29101110915 6০ ০০011501 (1611 16119) 0 709101601 

€০ 16061৬০ 1780176% 6০, 09 10610181105 (0 0811 010 11:11 

9915 107 061161 [018095 01097 1616 11765 169106 ৪20৫ 116 

1065. এওয়ারেন হেট্টিংসের রাজত্বকালে'র পরিবর্তে ওয়ারেন হেন্টিংসের 
শাসনকালে পড়লে ইতিহাসসম্মত যথার্থতা রক্ষিত হবে। 

তাগাবণ”৮1878 1, 6, 8861290160721 108105. 

মীরকাশেমের সময় হইতে অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে । 
দাদন--দুব্যাদর আগ্রম মূল্য দান বা গ্রহণ। কবিকঞ্কণ লিখেছেন : 

১৯০ 
লো. বা'৮ 



লোনার বাঙ্গলা 

পঞ্ঠো “দানি না দেয় এবে মহাজন সবে/টুটিল সুতার দাঁড় উপায় কি হবে।' 
৬৮ 
৭৩ 

৬০ 

৮৯ 

৮ 

মহারাজ নন্দকমারের ফাঁসির তারিখ ১৭৭৬ গ্রীষ্টাব্দের ওই আগস্ট । 
পায়সাজ -৮1.5. 29851655 8 1020. ৯. 01 018980%, 

00921 ৯০০ 1813: 0009 290 01 1813 0০০01 ৪৪৬ 

1115 00111981178 00011010011900 11817; 01 10501175 ৬1101) [11019 

810 [091115119 (1015৬ 09610 0109 11015 17509) ০0001096105 2170 

10008177598 10 [5 70115215 51006101156 01 1518119170061)) 001 2 

1600 00 (16 00122198179 0116 1700110001% ০01 105 0206 ৬101) 

(01702. 

76 01091161890 01 1833 50050 1116 1166 01 1115 €001- 

7909 ৪23 ৪ ০0110510191 256100% 8100 01160 1 00121151619 

10760 ৪ 1০01101051 22০00) ০1 0136 01012 01 16108120170 001 0116 

8৫1010181120010 01 [10019.---44 10101707101) 07 17721071715107, 

5. 81)900901)2159১ 7, 526. 

সার জন পিটার গ্রান্ট--ইনি ১৮৫৯-১৮৬২ শ্রীম্টাষ্দে বাঙ্গলার 
লেফটেনাম্ট গভর্নর ছিলেন । 

সার চার্গন উড-+১৮৫৪ থেকে ১৮৫৮ সাল পধন্ত ইনি বোর্ড অব 
কল্ট্রোলের সভাপতি ছিলেন । 
নশলদর্পণের রচনাকাল ২রা আম্বিন ১৭৮২ শকাব্দ, ইং ১৮৬০। 
“নলদর্পপ' বাস্তবাঁভীত্তর উপর রচিত । “ভারত-সংস্কারক' (৭ই নভেম্বর 

১৮৭৩ ) পন্লে প্রকাশ : 
“নীলকর-পশীড়ত ননিরাশ্রয় প্রজাদের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন, 

তথ্জনা বঙ্গভ-ীম তাঁহার নিকট চিরদিন ক্তজ্ঞ থাকিবে । নদিয়া ও 

বশোহর জিলার অনেক স্থান শ্রমণ করাতে নীলোপদ্রব সম্বন্ধে কতকগুলি 
বাস্তব ঘটনা জানিতে পারেন ও তাহাতে তাঁহার হ.দয় বাঁথিত হওয়াতেই 
তিনি নীলদর্পণ রচনা আরম্ভ করেন। নাঁদয়ার অন্তর্গত গুয়াতোলর 
মি পারবারের দুর্দশা নীলদর্পণেয উপাখ্যানটির ভাত্তিভূমি 1” 

“নাটকথান ১৮৬১ সালে 771 1087727, ০৮ 1%4৫1%278০ 22718 

14/707 নামে 44 ৪৮1৮6, কর্তৃক ইংরেজীতে অন্যাদত হইয়াছিল 
অনুবাদক আর কেহই নহেনঃ স্বনামধনা মধূসদন দত্ত 1”--সাহত্য 
সাধক চারতমাল।, হয় খণ্ড, পৃ. ১৬০। 

৯১৪ 



প্ঠা 

৮৬ 

৮৯১ 

৭৯৪ 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

সোনার বাঙ্গল! জাগিবে কি? 

এই যে চারদিক হইতে “বন্দে মাতরং ধ্যান উঠিয়া কোঁট কণ্ঠে সোনার 
বাঙ্গলাকে বন্দনা করিতেছে* ইত্যাদি--এখানে বগ্গতগ-বিরোধী এবং 

স্বদেশী আন্দোলনের গাঁতপ্রক্কাতি লক্ষ্য করে বাঙ্গলার ভাঁবষাৎ সম্পর্কে 
গ্রন্থকারের নৈরাশ্য প্রশামিত হচ্ছে । 

আমাদের অস্ব্শস্তাদও অপহৃত-- লর্ড লিটনের আমলে প্রবার্তত আইন 

(১৮৭৮) দ্বারা ভারতবাসীদের পক্ষে অস্ত্র রক্ষণ এবং ধারণ 'নাষম্ধ বলে 
ঘোষিত হয় । 

স্বদেশশ আন্দোলনের গাঁতরোধ করার উদ্দেশো--শাং, ৬/. 0811915, 
01001810275 01166 96০0161215 10 (16 0০0৬6111191) 01 7361191 

59171 2 98056 ০10০0191 01 10 0০00০০1 1905 10 11921509063 

2100 00119060139 ৬1801) 10091100160 “1 205 20161019115 1790৩ 

69 0০955 21661001105 2109 5011091 0 ০011586 11) 9001 89(1190 10 

6815 211% 10019110 800101. 11 90006091100. ৬101) ৮০/০০৫0৪, 

01010611108 21. 01176120059, 23909018150 ৮/1101) (115 $০-০৪116৫ 

95518098111 11050129101, 9০ 111 ৪ 01006 1915 90501298005 ০01 

90 801. [79803 01 8159110001019 ৬০5 25150 €0 (2106 801$01) 

82621056 11)636 0055, 9111175 %/1)101) 211 8০9৬6121050 210 101৫ 

৮০ 510101570, 200. 1106 0015151150৩ 85160 10 01590711966 
11161). 4৯ 10591 1910915 50950991100 83 17906 ৮12. 0181 

198011615 17716178 ০০ 83160. €০ ৪০ 99 57960181 90178180155? 2.6. 

89 ৪0৬91101710 855100১ 10. ৫9/501106 ০07000679, 4 91101181 

০0100191 ৪5 195060 ৮9 2১. 0 19010১ 011191 99০75621% (0 0106 

00617010101, 01 1285101717 73511651200. 499521019 (16 0০9601061 

1905) সা) 7016 ৮108005 101101158010109 : “[6 2199 10511001107) 

৫197692105 5০01 (0010015580186179 8110 0151106 ০00105+5) 

8010৩ (715 ০8৪৩ 8110010 0৩ 16001160 [0 706 ভা161)00৫ ৫612. 

67765522451 0794৮8৮) 4১ 051150%9 22560150106 

[001911 টি 8001091 000975999 ৬০1 1. 7. 214. 

নব সয়েস্তা খাঁ"-গ্রষ্থকার নবগঠিত পার্ববাখ্গল। ও আসামের 

৯৯৫ 



সোনার বাঙ্গল। 

পব্ঠা লেফটেনাণ্ট গভর্নর সার বেম্পফাইল্ড ফলারকে এই আখ্যায় ভাঁষত 

৭৬ 

করেছেন। 
বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন বন্ধ করার জন্য ১৯০৬ সালের, প্র 
মাসে সরকার যে অমানূষোঁচিত তিন নাতি অবলম্বন করেন তার 
বিশদ বিবরণ শঙ্করীপ্রসাদ বু লাখিত 274 51726511 05784 
(১ 0০626517919 131510915 01 0106 1001910 [৪1101091 91081559, 

তৃতীয় অধ্যায়ের ২৩৩ পৃষ্ঠা ) প্রবণ্ধে দুষ্টব্য। 




















